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28ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 2 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES JOÃO GOULART E APOLÔNIO SALLES 
 

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

 
COMPARECERAM OS SENHORES SENADORES 

 
Mourão Vieira – Cunha Mello – Sebastião Archer 

– Assis Chateaubriand – Arêa Leão – João Mendes – 
Mendonça Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – 
Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti – Reginaldo 
Fernandes – Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo – 
Apolônio Salles – Novaes Filho – Nelson Firmo – 
Ezechias da Rocha – Freitas Cavalcanti – Maynard 
Gomes – Lourival Fontes – Neves da Rocha – Juracy 
Magalhães – Lima Teixeira – Carlos Lindenberg – Attilio 
Vivacqua – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes – Alencastro 
Guimarães – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – 
Linneu Prestes – Lino de Mattos – Domingos Vellasco – 
Frederico Nunes – João Villasbôas – Alô Guimarães – 
Gaspar Velloso – Francisco Gallotti – Daniel Krieger – 
Mem de Sá – Lameira Bittencourt. (43). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 43 Senhores Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º 

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

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

 
EXPEDIENTE 

 
Do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Ceará, como segue: 
 

Número 163 
 
Fortaleza, 23 de abril de 1957. 
À S. Exa. o Doutor João Goulart, Digníssimo 

Presidente do Senado Federal. 
Rio de Janeiro (DF). 
Sr. Presidente: 
A Assembléia Legislativa do Estado do 

Ceará tem a honra de comunicar a V. Exa. que, a 
requerimento do Senhor Deputado Aquiles Peres 
Mota, foi consignado em ata um voto de 
satisfação por motivo da eleição do eminente 
Senador Juracy Magalhães, para a Presidência 
da União Democrática Nacional, pôsto que, 
inegàvelmente, evidencia os altos méritos do 
ilustre filho do Ceará. 

Valho-me do ensejo para apresentar a V. Exa. 
os protestos de aprêço e consideração. – Edson da 
Mota Corrêa, Presidente. 
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OFÍCIOS 
 
Da Câmara dos Deputados, sob números 491 

e 490, encaminhando autógrafos dos seguintes: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 72, DE 1957 

 
Nº 380-B-1950, na Câmara dos Deputados 
 
Suprime a alínea "e", do artigo 4º do Decreto-

lei nº 6.920, de 3 de outubro de 1944. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça, de 

Serviço Público Civil e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 73, DE 1957 

 
Nº 2.951-B-953, na Câmara dos Deputados 

 
Institui o Fundo de Assistência à Maternidade, 

e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica instituído o Fundo de Assistência à 

Maternidade destinado a auxiliar o custeio e a 
ampliação do serviço hospitalar de assistência à 
maternidade no Brasil. 

Art. 2º Para cumprimento do disposto no art. 1º 
será anualmente consignada no Orçamento da União, 
Ministério da Saúde, dotação não inferior a Cr$ 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) que 
será, automàticamente, distribuída ao Tesouro Nacional. 

Art. 3º A dotação a que se refere o artigo 
anterior será distribuída entre tôdas as maternidades 
e hospitais com leitos para maternidades sem fins 
lucrativos que mantiverem serviço pré-natal para 
indigentes proporcionalmente ao número de leitos-
dias gratuitos concedidos a gestantes pobres. 

Art. 4º Para recebimento do auxílio de que 
trata esta Lei deverão os estabelecimentos se 
habilitar até 31 de março de cada ano perante o 
Ministério da Saúde atendendo às exigências da 
regulamentação desta Lei. 

Art. 5º Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar da data da publicação desta lei o Poder 
Executivo baixará o regulamento do Fundo de 
Assistência à Maternidade. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Saúde Pública e de 
Finanças. 

Nº 489, encaminhando autógrafos da emenda 
supressiva ao projeto de lei do Senado nº 39, de 
1954. 

 
EMENDA SUPRESSIVA DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 39, DE 1954 

 
Nº 38-B-1955, na Câmara dos Deputados 
 
EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO Nº 38-A, DE 1955, DO SENADO 
FEDERAL, QUE CRIA O MUSEU DA ABOLIÇÃO, 
COM SEDE NA CIDADE DE RECIFE 

 
Suprimam-se o art. 2º e seu parágrafo único. 
Às Comissões de Constituição e Justiça, de 

Educação e Cultura e de Finanças. 
Nº 487, comunicando haver sido aprovada a 

emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 87, de 1956, que dispõe sôbre a pensão  
de montepio civil dos funcionários públicos 
federais. 

Nº 482, também da Câmara dos Deputados, 
comunicando para os devidos fins, que o Senhor 
Doutor Lameira Bittencourt, que acaba de tomar 
posse do cargo de Senador pelo Estado do Pará, 
recebeu, como Deputado, o subsídio até o dia 30 do 
mês de abril. 
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PARECER Nº 257, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara, nº 7, de 1957, que 
modifica o art. 1.289 do Código Civil. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
A proposição em estudo imprime nova redação 

ao art. 1.289 do Código Civil, de sorte a permitir que 
as procurações outorgadas por instrumento particular, 
possam ser passadas por meio datilográfico ou por 
qualquer outro processo mecânico. 

O dispositivo da lei substantiva civil se 
harmonizará, assim, com a redação dada pelo 
Decreto-lei nº 4.565, de 11 de agôsto de 1942, ao 
art. 107 do Código de Processo Civil, "verbis": 

"A procuração, quando outorgada por escrito 
particular, valerá desde que tenha assinado o 
outorgante e haja sido reconhecida a sua firma". 

Não há dúvida sôbre a procedência e 
oportunidade do projeto, o qual, além de colocar-se em 
harmonia com o ensinamento da doutrina (Plácido e 
Silva, Pontes de Miranda), consagra medida de ordem 
prática e de acentuada utilidade na vida moderna. 

Face ao exposto, somos, preliminarmente, 
pela constitucionalidade do projeto e, no mérito, por 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 5 de abril de 1957. – 
Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães, Relator. 
– Gaspar Velloso – Argemiro de Figueiredo – 
Gilberto Marinho. 

 
PARECER Nº 258, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Resolução nº 43, de 

1956, que concede permissão a Murilo Marroquim de 
Souza, Redator padrão PL-7, para aceitar designação 
do Poder Executivo, a fim de integrar a Delegação 
Brasileira à XI Assembléia Geral das Nações Unidas. 

 
Aprovado sem emenda o Projeto de 

Resolução nº 43-56, a Comissão Diretora apresenta, 
a seguir, a sua redação final. 

RESOLUÇÃO 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E' concedida a Murilo Marroquim 

de Souza, Redator, Padrão PL-7, permissão para 
aceitar a designação do Poder Executivo para 
integrar a Delegação Brasileira, na qualidade de 
Delegado Substituto, à XI Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas, nos têrmos do art. 
253, do Regulamento da Secretaria do Senado 
Federal. 

Sala da Comissão Diretora, em 2 de maio de 
1957. – Apolônio Salles. – Lima Teixeira – Freitas 
Cavalcanti – Mourão Vieira. 

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

Acha-se presente o Sr. Manuel Lutterbach 
Nunes, suplente convocado para substituir o Sr. 
Senador Paulo Fernandes, durante a licença 
concedida a êsse nobre representante do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Designo, para a Comissão que deverá 
introduzir S. Exa. no plenário, a fim de prestar o 
compromisso regimental, na forma do disposto no 
artigo 7º do Regimento Interno, os Srs. Senadores 
Carlos Lindenberg, Fausto Cabral e Daniel Krieger. 

Acompanhado da comissão, tem ingresso no 
recinto, presta o compromisso regimental e passa a 
participar dos trabalhos o Senhor Senador Manoel 
Lutterbach Nunes. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Acha-se presente o 
Sr. José da Costa Paranhos, suplente convocado 
para substituir o Sr. Senador Domingos Vellasco, 
durante a licença concedida a êsse nobre 
representante do Estado de Goiás. 

Nos têrmos do art 8º, parágrafo 2º, do 
Regimento Interno, S. Exa. passará a participar dos 
trabalhos da Casa dispensado do compromisso 
regimental, visto já o haver prestado ao ensejo da 
sua primeira convocação. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador 
Attilio Vivacqua enviou à Mesa discurso,  
a fim de ser publicado, na for- 
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ma do disposto no art. 98, parágrafo 2º, do 
Regimento Interno. 

S. Exa. será atendido. 
 

DISCURSO SUPRA REFERIDO 
 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 

o problema da ração é o mais importante e de 
urgente solução reclamado pelo criador brasileiro, 
que depende dos resíduos do trigo importado e das 
escassas tortas oleaginosas, as principais fontes de 
proteínas que entram no balanceamento das rações. 

O Govêrno de São Paulo instituiu uma 
Comissão incumbida de apreciar as causas da 
sonegação e encarecimento do farelinho e outros 
produtos oriundos da industrialização do trigo e de 
outros cereais. No ano de 1956, os moinhos paulistas 
receberam 648.386.816 quilos de trigo em grão, de 
que resultaram 129.677.363 quilos de forragens. No 
entanto, o produto é mercadoria de câmbio negro. 

A escassez dêsses produtos e os corolários 
daí decorrentes, como sejam o câmbio negro, a 
corrupção das autoridades, os privilégios dos mais 
abastados e dos amparados pelo favoritismo político, 
deveriam constituir uma das máximas preocupações 
do Parlamento e do Poder Executivo. 

A dramática deficiência de produtos forrageiros, 
especialmente para aves e gado leiteiro, já seria, por si 
mesma, um crime dos governos contra a alimentação 
do povo e a economia da Nação, cada vez mais 
sacrificada pelo encarecimento da vida. Êsse crime é, 
porém, agravado pelas desenfreadas e pelas imorais 
negociatas, feitas em tôrno dêsses produtos 
essenciais, graças à cumplicidade, tolerância ou 
ineficiência da fiscalização oficial. Estão sendo, assim, 
criminosamente, impatrioticamente, desencorajadas, 
embaraçadas ou aniquiladas as iniciativas e atividades 
fundamentais dos avicultores e pecuaristas. 

Governantes, parlamentares e políticos não 
poderão eximir-se da responsabilidade da falta de 
solução de um problema vital, quando esta solução 
está em nossas mãos e não chega a ser uma 
questão transcendental ou complexa. Entretanto, 
nenhum passo importante demos nesse sentido. 

As proteínas são substâncias azotadas 
existentes nos organismos de todos o seres vivos e 
insubstituível na composição do leite, carne, ovos, 
sangue, tecidos musculares, glândulas, pêlo etc. 
Aproximadamente 16 por cento do organismo 
humano e 18 por cento do gado leiteiro compõem-se 
de proteínas. 

A pobreza de proteínas significa menos leite, 
ovos e carne, produzidos por animais fracos. As 
proteínas são as substâncias mais importantes e 
caras que integram as rações. 

Os farelos de trigo e tortas disponíveis no 
Brasil não correspondem a 1/3 das necessidades 
reais dos criadores nacionais. A produção nacional 
de farelo de trigo em 1956 foi da ordem de 575.000 
toneladas, das quais aproximadamente 400.000 
proveniente do trigo importado. Temos, pois, uma 
produção de leite, aves e ovos quase artificial, sem 
raízes nacionais. 

A escassez do leite no período das sêcas e as 
crises de ovos são devidas, sobretudo, à deficiência 
de proteínas de superior qualidade. O gado leiteiro, 
os animais de engorda e as aves de postura 
precisam sempre de uma ração suplementar com 
taxa de proteínas bem mais elevada do que a que se 
encontra nas pastagens verdes. 

Os capins verdes como o kikuiu, micay, 
pratensis colônia, provisório e o precioso gordura, os 
mais ricos, contêm apenas 2 a 3,5% de proteinas. As 
leguminosas mais ricas como o feijão de porco, 
kudzú, mucunas, cowpeas, soja, etc., encerram entre 
35 a 55%. Embora mais ricas em proteinas ainda são 
insuficientes para manter a performance do gado 
leiteiro, cujas rações devem conter pelo menos 16 
por cento de proteínas. 

O Brasil para alcançar o mesmo nível de 
produção, "per capita", da Argentina ou 1/12 avos da 
Dinamarca precisará dispor sòmente como 
suplemento de ração, de 219.000 toneladas diárias 
de proteinas, correspondentes a 1.733.000 toneladas 
de farelos de trigo ou 1.000.000 de toneladas de 
torta de côco babaçú. 

O aumento da produção de trigo e 
especialmente de farelos dependem de 
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inúmeros fatôres e obstáculos difíceis de serem 
vencidos em espaço de tempo desejável. 

Há 50 anos que se luta para libertar o Brasil da 
importação do trigo, mas o problema ainda continua 
insolúvel e até agravado com as crescentes 
necessidades humanas e animais. 

Há mais de 20 anos tenta-se implantar a 
cultura do trigo em Patos de Minas, onde há solos 
fosfatados e condições mesológicas consideradas 
corno das melhores do mundo, mas o criador das 
alterosas e de outras regiões, igualmente propícias, 
ainda não se convenceu de substituir parte de sua 
pecuária ou culturas de cereais pelo precioso 
"Triticum sativum". Mesmo, pois, se dispuséssemos 
de todos os recursos técnicos e econômicos para um 
amplo e rápido programa de cultura e 
industrialização do trigo, ainda nos faltariam a 
mentalidade tritícola, acrisolada há séculos no 
espírito europeu. 

Do de trigo em grão 25% de sua manipulação 
constituem resíduos para alimentação forrageira. 
Nos Estados Unidos, onde o resíduo de trigo 
indispensável para manter a avicultura, suinocultura 
e indústria leiteira, se tornou o produto  
básico e hierárquico a tal ponto, que se poderia dizer 
que a farinha passou a ser considerada um 
subproduto. 

Paralelamente ao plano tritícola, que deve ser 
estimulado ao máximo, precisamos procurar com 
urgência os sucedâneos ou substitutos nacionais dos 
resíduos do trigo importado a fim de atender ou 
minorar a aflitiva situação do criador brasileiro. 

E êsse sucedâneo existe ao nosso alcance e 
sem limite de produção em todos os quadrantes 
nacionais. São as ervas e ramas de mandioca mais 
vitaminadas e completas do que o farelo de  
trigo. 

E' evidente que não se pretende  
apontar sòmente as ervas, como solução  
para o nosso problema de rações animais cujo 
equilíbrio depende de variadas dosagens de 
hidrato de carbono, proteinas, vitaminas e  
sais minerais que um só alimento não reune. 
Contudo, é possível alimentar o gado sòmente 
com ervas, embora imperfeitamente, enquan- 
 

to, sòmente com tortas ou farelos é impossível. 
O presente trabalho é um resumo da 

contribuição do técnico Antônio Vivacqua Filho, que 
estudou êste e outros assuntos nos Estados Unidos, 
em 1953, e recentemente na Europa, especialmente 
na Holanda, Dinamarca e Suécia, países de pecuária 
mais aprimorada do mundo. 

 
PROPRIEDADES DAS ERVAS DESIDRATADAS 

 
As ervas desidratadas antes da floração, 

conforme a espécie, são mais ricas em proteinas e 
vitaminas do que a maioria dos alimentos 
concentrados usados nas rações, superando muito ao 
farelo de trigo, milho, integral, fenos e várias tortas 
oleaginosas, conforme a seguinte comparação: 

 
 % Proteina 
Farinha de ervas de 1ª qualidade 
desidratadas, antes da floração.......... 25% 
Farinha de ervas desidratadas, de 
inferior qualidade................................ 18,5% 
Resíduos do trigo (farelos, farelinhos 
etc.)..................................................... 14 a 17% 
Resíduos do polimento do arroz......... 12 a 13% 
Farelo de milho................................... 10 a 11% 
Milho integral....................................... 8 a 10% 
Fenos de leguminosas........................ 12 a 16% 
Feno de alfafa nova............................ 14 a 16% 
Torta de côco macaúba, polpa........... 16 a 19% 
Torta de côco pucífera ou da baía...... 19 a 20% 
Torta de côco babaçú......................... 10 a 22% 

 
As ervas desidratadas conservam a sua côr 

verde primitiva, odôr agradábilíssimo e a maior parte 
do caroteno, que se transforma em vitamina A, 
indispensável ao perfeito equilíbrio do organismo 
humano e animal. 

Além de proteinas e vitaminas, as ervas 
desidratadas fornecem ao animal apreciável 
suprimento de fósforo, cálcio e elementos raros que 
previnem o gado contra certas epizootias. 

Nos Estados Unidos os animais 
alimentados com ervas desidratadas 
apresentaram-se menos estéreis devido à 
  



– 6 – 
 
presença da vitamina E. Nas ervas desidratadas não 
se desenvolvem fungos tóxicos dos tipos 
mucuríneos, aspergiusse e penicilius comuns das 
ensilagens mal preparadas e que produzem graves 
gastro-enterites ou ulcerações na mucosa gástrica. A 
digestabilidade das ervas desidratadas, conforme 
estudos da Universidade de Cambridge, é superior à 
a torta de côco. 

M. T. William, Ministro da Agricultura da 
Inglaterra, considerou as ervas desidratadas como o 
melhor meio de conservar os elementos nutritivos 
contidos nas forragens. De fato, as ervas 
desidratadas são preparadas quando as plantas  
contêm o máximo de princípios nutritivos e vitaminas, 
isto é, antes da floração. Enquanto nas fenagens as 
perdas são da ordem de 40% e nas silagens de 20%, 
é pràticamente, nula nas ervas desidratadas. Nos 
Estados Unidos estimam que as perdas de proteinas 
nas fenagens seriam suficientes para alimentar 
750.000 vacas leiteiras durante 6 meses. As silagens 
e forragens não podem, ainda, conservar tanto 
tempo como as ervas desidratadas. Desidratadoras. 
Na Europa, existem em funcionamento 
aproximadamente 600 desidratadoras de forragens. 
A desidratação na Europa e Estados Unidos é feita 
como um bom negócio pelas emprêsas particulares e 
cooperativas. A Holanda recebe divisas com a 
exportação de concentrados desidratados. Na 
Dinamarca desde 1931 fabricam e usam 
desidratadoras para ervas. 

Os desidratadoras são aparelhos simples em 
sua linha de construção e funcionamento, muito 
sólidos, marcha contínua e fácil manejo. Podem 
trabalhar anos sem desgastes sensíveis. Operam 24 
horas seguidas, necessitando, para cada período de 
8 horas, apenas 2 homens, para uma produção de 
500 a 1.500 kg/h. de forragens desidratadas, 
conforme o tipo e capacidade do aparelho. 

Na Dinamarca e Suécia para produzirem 850 
toneladas de ervas desidratadas da leguminosa 
luzerna (10% de umidade final) são necessárias 
2.500 ton. de ervas verdes com 65 a 75% de 
umidade representando 100 hectares de 
 

luzerna. No Brasil com as leguminosas pode-se obter 
a mesma quantidade de matéria verde em metade 
dessa área, ou sejam 50 hectares. 

Os desidratadores consomem, em média, 100 
gr. de óleo combustível a 70 watts de energia por kg 
de erva desidratada, o que demonstra ser 
econômico. 

Os capins de qualidade e as leguminosas 
desidratadas podem minorar dentro de um prazo de 
tempo muito curto a crise de farelos de trigo, tortas 
oleaginosas e outros alimentos concentrados como o 
milho, farelo de arroz, etc., cujo nível de produção 
ainda não conseguimos elevar no limite desejável. 

Para dar início a tão importante trabalho, 
sugerimos instalar as primeiras usinas em Minas, 
Espírito Santo, Estada do Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul, onde o assunto está sendo estudado 
e há interêsse em resolvê-lo. 

O Estado de Minas chegou a solicitar ao 
Congresso um crédito de 3 milhões de cruzeiros para 
a instalação da primeira usina, o que 
lamentàvelmente foi negado. 

No Espírito Santo o assunto há muito vem 
preocupando a zona sul do Estado, onde existe uma 
pecuária bem desenvolvida, já exportando leite e 
derivados para o Rio. Nesse sentido aquêle Estado 
já dispõe de estudos que deseja executá-los 
imediatamente. 

No Estado do Rio, o Govêrno tem interêsse na 
desidratação das ramas de mandioca, conforme 
estudos técnicos bem desenvolvidos. 

No Rio Grande do Sul, também a desidratação 
da mandioca e suas ramas foi estudada com 
interêsse e elevado critério técnico. 

Para auxiliar a aquisição e instalação das 4 
primeiras usinas com capa-cidade de 500 kg hora de 
ervas desidratadas, sugiro a abertura de um crédito de 
4 milhões de cruzeiros, destinados àqueles Estados. 

Conhecemos o interêsse com que o Sr. 
Ministro da Agricultura encara o problema que 
acabamos de focalizar. Aguardamos, assim, as 
medidas governamentais de caráter urgente e vital 
que o país reclama. 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, recebi, há dias, do 
Senhor João Melo, Presidente da Aliança Comercial 
dos Retalhistas de Maceió o recorte de uma 
entrevista sua ao "Jornal de Alagoas", em que ventila 
o preço de gêneros de primeira necessidade. 

Por essa entrevista vê-se que os comerciantes 
de Maceió pediram o apoio da Associação Comercial 
desta Capital para a louvável medida que estão 
pleiteando junto à CACEX, no sentido da 
reclassificação do bacalhau. A propósito, o Sr. João 
Melo esclarece que, se fôr obtida sua reclassificação, 
isto é, a interferência do bacalhau da segunda para a 
primeira categoria, em que o valor do dólar norueguês 
é de Cr$ 30,00, haverá grande baixa no preço do 
produto, porquanto o dólar de segunda categoria é 
cotado em Cr$ 47,00. Ponderou ainda o Presidente da 
Aliança Comercial dos Retalhistas que tem sido o 
bacalhau, em tôdas as épocas, o produção que 
comanda os preços do charque e até da carne verde, 
do Nordeste, onde aquêles dois gêneros constituem 
alimentação básica da grande maioria da população 
"Sòmente Alagoas", acrescenta, "consome 
semanalmente, em média, 80 a 100 toneladas de 
charque, o qual custava Cr$ 3.800 em dezembro 
último e agora em face do encarecimento do bacalhau 
e da escassez de transporte subiu repentinamente 
para Cr$ 58,00 o quilo, ou seja, teve um absurdo 
aumento de Cr$ 20,00 em três meses". E conclui o Sr. 
João Melo afirmando o alto alcance da medida, pois, 
além de fazer baixar o preço do bacalhau irá influir, 
imediatamente, nas cotações de outros produtos de 
primeira necessidade, como o charque a carne verde. 

Sr. Presidente, tratando-se de gêneros da 
maior importância para a alimentação da gente 
nordestina, em cujo cardápio diário entram  
sempre o bacalhau e o charque e atendendo-se à 
 

carestia de vida que asfixia as populações daquela 
região, nada mais justo e mais justo e humano que a 
providência pleiteada pela Aliança Comercial dos 
Retalhistas de Maceió. 

Ao mesmo passo que louvo o Senhor João 
Melo e os seus dignos companheiros da referida 
Associação, secundo-os no apêlo que fazem ao 
Diretor da CACEX, apêlo que deve ser atendido, pois 
visa a que uma situação angustiosa, qual seja a da 
alimentação da gente do Nordeste, subnutrida, 
assolada pelas endemias e a braços com vários 
outros problemas. 

Vem a pêlo lembrar que o Govêrno, com o seu 
Plano de Abastecimento está empenhado em 
minorar a difícil situação alimentar do povo, em todo 
o território nacional. Entre as medidas, não pode 
deixar de figurar a reclassificação do bacalhau, 
pleiteada pelos retalhistas de Maceió, de vez que 
suas conseqüências são as mais benéficas, 
porquanto baixará o preço de produtos de vital 
importância para as populações nordestinas. 

Em face dessas razões, é de esperar que a 
CACEX atenda à solicitação da Aliança Retalhista de 
Maceió, através de cujo diretor não falam sòmente 
os negociantes, mas também o povo, pleiteando uma 
providência justa e humana, que não lhes podem 
negar os podêres públicos. (Muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, segundo orador inscrito. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

Durante o discurso do Sr. Gilberto Marinho, o 
Sr. João Goulart deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Apolônio Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 
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Tem a palavra o nobre Senador Attilio 
Vivacqua, terceiro orador inscrito. (Pausa). 

S. Exa. não está presente. 
Não há mais orador inscrito. 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 

pelo Sr. 1º Secretário. 
E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 142, DE 1957 
 

Senhor Presidente: 
Ainda impossibilitado do exercício da tribuna, 

mesmo por breve prazo, e para que fique 
testemunho nos Anais do Senado da repercussão no 
País da aprovação da indicação de nosso eminente 
colega e emérito jornalista Senhor Assis 
Chateaubriand para Embaixador em Londres, 
requeiro seja transcrita no "Diário do Congresso" a 
apreciação divulgada pela ampla cadeia de cêrca de 
quarenta jornais que integram o "Bureau 
Interestadual de Imprensa", sob a epígrafe "Momento 
Político", que anexo. 

Sala das Sessões, em 2 de maio de 1957. – 
Onofre Gomes. 

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

Vai ser lido outro requerimento. 
E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 143, DE 1957 
 
Na forma do parágrafo 3º do artigo 156 do 

Regimento Interno, requeremos urgência para a 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 284, de 
1956, que dispõe sôbre a organização do Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, em 2 de maio de 1957. – 
Cunha Mello – João Mendes –Gilberto Marinho – Ary 
Vianna – Ezechias da Rocha – Caiado de Castro – 
Lima Guimarães – Lourival Fontes – Gaspar Velloso 
– Mourão Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Também êsse 
requerimento será votado depois da Ordem do Dia. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Francisco Gallotti. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI *: – Sr. 
Presidente, acabo de encontrar-me com o Presidente 
do Clube de Regatas Flamengo, velho amigo meu, e 
por êle fui cientificado do que ocorre naquêle clube – 
perdoe-me o Senado a expressão – o mais querido 
do Brasil. 

Entregou-me S. S., pequena nota, na qual 
colhi elementos que me possibilitam proferir estas 
palavras. Não tive tempo, Sr. Presidente, de lê-la 
integralmente, razão por que a ela me reporto, para 
comentá-la. 

Certo dia, o Flamengo, devidamente 
autorizado pela Federação Húngara, contratou jogos 
internacionais com o Honved, clube da Húngria, que 
tinha permissão para excursionar pela Europa e 
América do Sul, até 31 de março do corrente  
ano. 

No dia 7 de janeiro, a Confederação Brasileira 
de Desportos comunicou ao Flamengo, por 
intermédio da Confederação Metropolitana, o pedido 
de licença para os jogos com aquele clube húngaro, 
que deferira. 

Chama-se a atenção para êsse aspecto 
importante da questão, de vez que ficou evidenciado 
ter sido o Flamengo autorizado pela Confederação 
Brasileira de Desportos a realizar a temporada com 
aquêle clube estrangeiro. 

No dia 9, ao meio dia do que faz prova o 
contrato assinado – o Flamengo adquiriu, pagando 
imediatamente tôdas as passagens, de ida e volta, 
dos integrantes da delegação húngara. Nesse 
mesmo dia, porém, às 17 horas, depois de o 
Flamengo ter assumido todos esses compromissos, 
chega à Confederação Brasileira de Desportos um 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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ofício da FIFA, – Federação Internacional de Futebol 
Association – comunicando que a Federação 
Húngara havia resolvido outra coisa ou seja, proibido 
os jogos do Honved na América do Sul. E a CBD, 
completamente submissa, cancelou a autorização 
que já havia dado ao Clube de Regatas Flamengo, 
sem levar em conta seus prejuízos materiais e a 
circunstância de estar a Húngria atravessando fase 
de pressão política externa. 

A 13 de janeiro, o clube húngaro embarcou em 
Milão, com todos os documentos da Delegação em 
ordem, inclusive os vistos do Consulado Brasileiro. 

No dia 14, reuniu-se o Conselho Nacional de 
Desportos, para apreciar a comunicação feita pela 
CBD, de que cancelara a anterior licença. 

Considerando que o Conselho era o único 
órgão com competência para autorizar ou não os 
jogos, e tendo em vista que o Flamengo atendera às 
exigências da legislação nacional, o Conselho 
Nacional de Desportos manteve a autorização dada 
aa Flamengo para a realização da temporada que, 
destarte, recebeu a aprovação do órgão 
governamental. 

O clube húngaro desembarcou no Rio nêsse 
mesmo dia, realizando-se a temporada esportiva 
com amplo sucesso popular e prestigiada pela 
presença de altas autoridades, inclusive do Sr. 
Presidente da República. 

A CBD, pela sua Diretoria, encaminhou ao 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva, uma 
representação contra o Flamengo e o Botafogo que, 
solidário com seu co-irmão, tomara parte nos jogos. 
Êsse órgão da justiça desportiva, que funciona 
dentro da própria CBD, decidiu que não poderia 
aplicar nenhuma penalidade ao Flamengo e ao 
Botafogo, visto que êsses clubes haviam jogado com 
autorização do Conselho Nacional de Desportos, e 
propôs o arquivamento do processo. 

Sr. Presidente, quando parecia  
que a questão estava inteiramente encerrada  
e superada, é o público desportivo do 
 

país surpreendido com a sanção injusta, imposta ao 
Flamengo e ao Botafogo, de suspensão por 45 dias 
de quaisquer atividades esportivas internacionais. 

Se estivesse programado algum jôgo 
internacional, dentro dêsse espaço de tempo, ainda 
se admitiria a punição, como demonstração de 
ordem, de disciplina e de vontade de cumprir as leis 
que regem o desporto brasileiro. Mas não há nada 
programado; é uma punição tão sòmente caprichosa, 
senão subversiva, a outros interêsses. 

Falo, Sr. Presidente, não apenas como rubro-
negro, mas como habitante desta Capital, que tem 
no Flamengo o seu grande e querido clube, que, 
ainda ontem, data do trabalhador nacional, se 
prontificou a exibir-se no Estádio do Vasco da Gama, 
para disputar o célebre Fla-Flu, em homenagem ao 
operariado brasileiro, que assim, assistiu a uma 
belíssima partida de futebol. 

Que os homens da CBD reflitam um pouco 
mais, se dêem conta da injustiça praticada e anulem 
êsse ato, que tanto vem ferir o desporto carioca, o 
desporto nacional. 

Sr. Presidente, confio ainda em que os 
homens da CBD encontrem o caminho verdadeiro, 
ponham de lado uma questão superada e não 
atinjam instituições como o Flamengo e o Botafogo, 
que merecem a maior respeito e acatamento da 
opinião pública brasileira. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa projeto 
de lei do nobre Senador Sebastião Archer. 

Lido e apoiado, é despachado às Comissões 
de Constituição e Justiça e de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 14, DE 1957 
 
Dá ao Aeroporto de Codó, no Estado do 

Maranhão, o nome de "Magalhães de Almeida''. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1º Passa a denominar-se "Magalhães de 
Almeida" o Aeroporto da cidade de Codó, no Estado 
do Maranhão. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
Pretendendo dar ao Aeroporto de Codó o 

nome do Comandante José Maria Magalhães de 
Almeida, quero fazer justiça a um dos maiores filhos 
da minha cidade natal. O Comandante Magalhães de 
Almeida, um dos mais brilhantes oficiais da Marinha 
Brasileira, ao seu tempo, morreu como Capitão de 
Mar e Guerra mas, antes, prestou os mais relevantes 
serviços ao Estado do Maranhão. 

Muito embora, em particular, não tenha atuado 
diretamente em benefício da aviação comercial, 
mesmo porque, àquela época, esta, pràticamente, 
não existia, a sua vida pública, quer como Deputado, 
quer como Senador ou como Governador do meu 
Estado foi honrada pelo seu acertado espírito de 
homem probo e administrador fecundo. 

Magalhães de Almeida foi um dos maiores 
animadores da navegação costeira e não lhe 
faltaram iniciativas elogiáveis no exercício do seu 
mandato de Deputado na Constituinte de 1933. 
Anteriormente, de 1926 a 1930, quando no Govêrno 
do Estado, iniciou o trabalho pioneiro de rasgar todo 
o território maranhense com estradas carroçáveis. 

Não só no terreno político, mas, também, no 
campo administrativo, teve o meu eminente 
conterrâneo marcada atuação, havendo exercido ainda 
as funções de adido naval junto à nossa Embaixada 
em Roma, onde teve oportunidade de evidenciar os 
sólidos conhecimentos profissionais que possuía. 

Trata-se, como se vê, de perpetuar o nome de 
eminente filho de Codó, no Aeroporto de sua cidade 
natal. 

Parece-me, justificada, mesmo no que se 
refere à sua legalidade, de acôrdo com a Lei nº 
1.909, de 27 de março de 1953, a presente 
proposição. 

Sala das Sessões, em 2 de maio de 1957. – 
Sebastião Archer. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à Ordem do 
Dia. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 20, de 1954, que reduz de 20% anualmente, com 
base no volume exportado em 1953, as exportações 
de minério de manganês das jazidas do Estado de 
Minas Gerais; tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 
219 e 220, de 1957, das Comissões de Economia e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 

requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 144, DE 1957 
 
Nos termos dos arts. 126, letra "f", e 155, letra 

"b" do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 
1954, a fim de ser feita na sessão de 9 do corrente 
mês. 

Sala das Comissões, em 2 de maio de 1957. – 
Gaspar Velloso. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 284, de 1946, que dispõe sôbre a 
organização do Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários, e dá outras providências. 
(Incluído em Ordem do Dia, em virtude do 
Requerimento nº 110, de 1957, do Sr. Senador 
Cunha Mello, aprovado na sessão de 22 de abril); 
tendo Pareceres (ns. 240 e 242, de 1957), das 
Comissões de Legislação Social, favorável; e de 
Finanças favorável, com as emendas que oferece, 
sob ns. 1-C a 7-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 22 de 

abril, findo, foi aprovado o Requerimento nº 110, de 
1957, em que o Sr. Senador Cunha Mello solicitava a 
inclusão dêste projeto em Ordem do Dia, nos têrmos 
do art. 91, letra "a", do Regimento Interno, em virtude 
de haver a Comissão de Finanças, em cujo poder se 
achava êle, esgotada o prazo regimental sem proferir 
o seu parecer. 
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Requisitado o projeto da referida Comissão, 
esta o encaminhou à Mesa com o seu 
pronunciamento por escrita, devidamente 
assinado. 

Incluída a matéria na Ordem do Dia da 
presente sessão, está, assim, cumprida a 
deliberação do Senado provocada pelo requerimento 
do Sr. Senador Cunha Mello. 

O Parecer da Comissão de Finanças, depois 
de se manifestar favoràvelmente ao projeto, com as 
modificações constantes das Emendas que oferece, 
de ns. 1-C a 7-C, assim conclui: 

"Sôbre o art. 18 especìficamente deve se 
manifestar a Comissão de Justiça". 

A matéria não havia sido distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, visto já 
haver sido objeto de exame e parecer favorável 
do órgão correspondente da Câmara dos 
Deputados. 

O Regimento Interno, no artigo 62, alínea "c", 
torna desnecessária a audiência dessa Comissão, 
em tais circunstâncias, salvo se qualquer Senador a 
requerer. 

Tem sido norma, invariàvelmente adotada 
pelas Mesas do Senado, considerar, a sugestão ou 
proposta, de diligência configurada nos têrmos da 
observação final do parecer da Comissão de 
Finanças. 

Diz o art. 118 do Regimento: 
"Art. 118. Se os pareceres concluírem pedindo 

informações, reunião de comissões em conjunto ou 
audiência de outra Comissão, serão considerados 
requerimentos e depois de lidos em sessão, 
despachados pelo Presidente". 

No caso, trata-se de projeto incluído em 
Ordem do Dia por deliberação do Plenário, pelo fato 
de haver a última Comissão, a que estava 
distribuído, excedido o prazo regimental, sem 
oferecer o seu parecer. 

Em circunstâncias como essas, a  
Mesa tem submetido ao voto do Plenário a 
diligência alvitrada. 

 

E é assim que procederá no caso presente. 
Vai, pois, ser, preliminarmente, consultada a 

Casa sôbre a audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça, conforme proposta da Comissão de Finanças. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (para 
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, o Senado 
tem adotado, como norma, cancelar a audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça, desde que projeto 
originário da outra Casa do Congresso já tenha sido, 
ali, submetido à apreciação do órgão análogo. 

Ocorre, porém, circunstância nova: é a própria 
Comissão de Finanças que sugere a audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça, em tôrno de 
norma contida no projeto. 

Cabe ressaltar, Sr. Presidente, que, ainda há 
poucos dias, verificamos que projeto aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados mereceu reparos nesta Casa, sôbre o 
aspecto da própria constitucionalidade, por parte do 
eminente Senador João Villasbôas. Naquela ocasião, 
discutia-se a possibilidade de se ampliar a jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento. São elas 
supridas, como sabem V. Exa., Sr. Presidente, e o 
Senado, nos Municípios onde não existem, pelos 
próprios Juízes de Direito das respectivas Comarcas. 
O projeto oriundo da Câmara dos Deputados adotava 
sistema novo: ampliava a jurisdição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento do Distrito Federal, para 
incluir Municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Ora, é evidente que, mesmo examinado o projeto 
na Câmara dos Deputados, do ponto de vista de sua 
constitucionalidade, não seria demais se modificasse a 
prática vigente no Senado, que, como Câmara revisora e 
com a necessária serenidade, poderá mais detidamente, 
e, com mais tempo, fixar o problema da 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos projetos. 

Por êste motivo, Sr. Presidente,  
quero manifestar meu pensamento favorável  
à sugestão da Comissão de Finanças 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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no sentido de que a douta Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado se pronuncie, não só com 
relação ao artigo apontado mas, de modo geral, 
sôbre a constitucionalidade do projeto que é 
submetido à consideração desta Casa, (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a proposição 
da Mesa, para a remessa do Projeto de Lei número 284, 
de 1953, à Comissão de Constituição e Justiça, 
conforme solicitação da Comissão de Finanças. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
ficar sentados. (Pausa) . 

Está aprovada. 
O Projeto vai à Comissão .de Constituição e 

Justiça. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 5, de 1957, que concede a pensão especial 
de Cr$ 5.000,00 mensais ao jornalista e educador 
patrício Jacy Rêgo Barros; tendo pareceres 
favoráveis, sob números 131 e 132, de 1957, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa) . 
Encerrada.  
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram ficar sentados. (Pausa).  
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 5, DE 1957 

 
(Nº 3.788-C, de 1953, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 

mensais ao jornalista e educador patrício Jacy do 
Rêgo Barros. 

 
O Congresso Nacional decreta:  

Art. 1º E' concedida ao jornalista e educador 
patrício Jacy do Rêgo Barros a pensão especial de  
Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais como 
reconhecimento público e prêmio aos seus 
trabalhos. 

Art. 2º O pagamento da pensão estipulada no 
art. 1º, correrá à conta da verba orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara número 25, de 1957, que modifica o art. 1º 
da Lei número 2.576, de 17 de agôsto de 1955. 
Dispõe sôbre as inspeções de saúde dos 
servidores civis do Ministério da Aeronáutica, e dá 
outras providências; tendo pareceres favoráveis, 
sob números 152 e 153, de 1957, das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Segurança 
Nacional. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada.  
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 25, DE 1957 

 
(Nº 1.064-B; de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Modifica o artigo 1º da Lei nº 2.576, de 17 de 

agôsto de 1955, (Dispõe sôbre as inspeções de saúde 
dos servidores civis do Ministério da Aeronáutica, e dá 
outras providências). 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 1º da Lei número 2.576, de 17 de 

agôsto de 1955, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 1º As inspeções de saúde dos servidores 
civis do Ministério da Aeronáutica, bem como as de 
candidatos a cargo e funções ,do mesmo Ministério, 
para efeito de posse, exercício, aposentadoria, 
contrôle de faltas ao serviço e licença, e os exames 
de sanidade e capacidade fisica ocasionais, ou 
períodicas serão realizados: 

a) no Distrito Federal, para efeito de 
aposentadoria pela Junta de Saúde da 3ª Zona Aérea, 
e para os demais casos, pelas Juntas de Saúde dos 
diversos órgãos da Aeronáutica de acôrdo com as 
instruções que forem baixadas pelo Ministro. 

b) – nos Estados e Territórios, pelas Juntas de 
Saúde dos diversos órgãos da Aeronáutica, de 
acôrdo com as instruções que foram aprovadas para 
as inspeções de saúde naquele Ministério. 

§ 1º Os laudos de que trata a alínea b dêste 
artigo, quando para efeito de aposentadoria, serão 
revistas pela Junta de Saúde do Quartel General da 
Zona Aérea respectiva, sem cuja aprovação não 
terão validade. 

§ 2º Quando se tratar de contrôle de faltas ao 
serviço ou licença até noventa dias, de servidor que 
se encontre em localidade onde não funcione 
nenhum dos órgãos mencionados neste artigo, será 
admitido laudo de outros médicos oficiais, ou, ainda, 
e, excepcionalmente, atestado passado por médico 
particular, com firma reconhecida, sujeito êsse 
atestado a homologação por Junta de Saúde da 
Aeronáutica". 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 26, de 1957, que denomina Aeropôrto Carlos 
Ruhl o Aeropôrto de Cruz Alta, no Estado do Rio 
Grande do Sul; tendo pareceres favoráveis, sob  
 

números 176 e 177, de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada.  
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 26, DE 1957 

 
(Nº 1.412-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Denomina Aeropôrto Carlos Ruhl o Aeropôrto 

de Cruz Alta, no Estado do Rio Grande do Sul. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' denominado Aeropôrto Carlos Ruhl o 

Aeroporto de Cruz Alta, situado no Município do 
mesmo nome, no Estado o Rio Grande do Sul. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo número 60, de 1956, originário da 
Câmara dos Deputados, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória de registro do 
têrmo aditivo ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Dellyo de Almeida 
Alvares, para desempenhar a função de professor 
na Escola Preparatória de Cadetes do Ar; tendo 
pareceres favoráveis (números 185 e 186, de 
1957) das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 60, DE 1956 

 
(Nº 100-A, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Mantém a decisão do Tribunal de Contas 

denegatória ao registro do têrmo aditivo ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e Dellyo 
de Almeida Alvares. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' mantida a decisão do Tribunal de 

Contas, de 12 de dezembro de 1955, que negou 
registro em 18 de fevereiro de 1955 entre o têrmo 
aditivo ao contrato celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e Dellyo de Almeida Alvares, para 
desempenhar a função de professor na Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar. 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, passo à apreciação dos 
requerimentos lidos na hora do Expediente. 

Em ,discussão o Requerimento número 142, 
de 1957, do Sr. Onofre Gomes, solicitando 
transcrição no DCN e nos Anais, da repercussão, na 
imprensa, da aprovação da indicação do Sr. Assis 
Chateaubriand para Embaixador em Londres. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

Está aprovado. 
O artigo será publicado nos Anais do Senado. 
Em votação o requerimento número 143, do 

Sr. Cunha Mello e outros, de urgência para o Projeto 
de lei da Câmara número 284, de 1956. 

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

Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem do Dia da 

segunda Sessão ordinária, seguinte à presente. 
O SR. PRESIDENTE: – Lembro aos Srs. 

Senadores a sessão do Congresso Nacional, às 21 
horas de hoje, para apreciação de veto presidencial. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Designo para a próxima, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 4, de 1952, que estabelece regras 
para a defesa de interêsse da Fazenda Pública, em 
Juízo, e dá outras providências, tendo Pareceres 
(números 179 e 180, de 1957) das Comissões de: 
Constituição e Justiça, favorável ao projeto e às 
emendas de números 2, 3, 4 e 5 e oferecendo 
subemenda à de número 1 e novas emendas de 
números 6-C e 7-C – Finanças, favorável ao projeto 
e às emendas de números 2, 3, 6-C e 7-C; contrário 
à subemenda à emenda número 1 e oferecendo 
subemenda às de números 1-4-5, e novas emendas 
de números 8-C e 14-C. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 203, de 1956, que concede isenção 
de direitos de importações e mais taxas aduaneiras 
para um transmissor completo de radiodifusão em 
ondas curtas importado pela S. A. Rádio Tupi, tendo 
Pareceres Favoráveis (números 177 a 201, de 1957) 
das Comissões de: Constituição e Justiça, Economia 
e Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara número 287, de 1956, 
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que cria a Comissão de Desenvolvimento do Planalto 
de Ibiapaba, no Estado do Ceará, subordinada ao 
Ministério da Agricultura, tendo Pareceres 
Favoráveis (números 181 a 184, de 1957) das 
Comissões de: Constituição e Justiça, Economia, 
Serviço Público Civil e Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 297, de 1956, que concede 
isenção de direitos de importação, impôsto de 
consumo e mais taxas aduaneiras para os materiais 
importados pela Campanhia de Eletricidade do Alto 
Rio Doce, e dá outras providências, tendo 
Pareceres Favoráveis (números 202 e 204, de 
1957) das Comissões; de Constituição e Justiça, de 
Economia e de Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei 
número 3, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para auxíliar 
o Instituto do Cacau da Bahia na conclusão da 
Escola de Capatazes da Estação Experimental de 
Uruçuca, tendo Parecer Favorável, sob número 
190, de 1957, da Comissão de Finanças.  

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 45, de 1957, que abre ao Poder 
Judiciário – Justiça do Trabalho – o crédito especial 
de Cr$ 215.752,50 para atender às despesas com o 
pagamento de diferenças de vencimentos, 
gratificações adicionais por tempo de serviço, 
gratificações de representação e substituições dos 
juízes, suplentes e vogais do Tribunal do Trabalho da 
4ª Região, tendo Parecer Favorável, sob número 
192, de 1957, da Comissão de Finanças. 

7 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado número 46, de 1956, que estende os benefícios 
da Lei número 1.782, de 24 de dezembro de 1952, aos 
subtenentes e sargentos que, nessas graduações, 
participaram da campanha da Itália com a F.E.B. e se 
encontram habilitados com o curso de comandante de 
pelotão, seção ou equivalente, e dá outras providências, 
tendo Pareceres Favoráveis (números 226 228, de 
1957) das Comissões: de Constituição e Justiça; de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 15 horas e  

25 minutos.  
 



29ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 3 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

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

Vivaldo Lima – Cunha Mello – Sebastião 
Archer – Assis Chateaubriand – Mendonça  
Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – Fernandes 
Távora – Kerginaldo Cavalcanti – Reginaldo 
Fernandes – Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo 
– Apolônio Salles – Ezechias da Rocha –  
Freitas Cavalcanti – Júlio Leite – Maynard Gomes – 
Lourival Fontes – Neves da Rocha – Juracy 
Magalhães – Carlos Lindenberg – Atílio  
Vivacqua – Sá Tinoco – Luterbach Nunes – Arlindo 
Rodrigues – Alencastro Guimarães –  
Caiado de Castro – Bernardes Filho – Benedicto 
Valladares – Lima Guimarães – Lineu Prestes  
– Lino de Mattos – Silvio Curvo – João  
Villasbôas – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – 
Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt 
(39). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Arlindo Rodrigues, servindo de 2º 

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

O Sr. 2º Secretário servindo de 1º, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofício: Da Câmara dos Deputados, número 
499, comunicando haver aprovado emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara número 369, de 
1956, que denomina Instituto Brasileiro do Sal, o 
Instituto Nacional do Sal, dando-lhe nova organização. 

 
AVISOS 

 
Do Sr. Ministro da Agricultura, como segue: 
GM 317. 
Em 2 de maio de 1957. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Em resposta ao Ofício número 165, de 23 de 

abril corrente, dessa Casa, tenho a honra de 
transmitir a V. Exa. em três vias, as informações com 
que esta Secretaria de Estado atende ao que foi 
solicitado pelo requerimento número 82, de 1957, de 
autoria do nobre Senador Carlos Líndenberg, sôbre o 
"Acôrdo de Fomento Agrícola" entre êste Ministério e 
o Estado do Espírito Santo. 

Neste ensejo, renovo-lhe os meus  
protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – Mário Meneguetti. 
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INFORMAÇÕES SÔBRE O REQUERIMENTO 
NÚMERO 82-57, DE AUTORIA DO NOBRE 
SENADOR CARLOS LINDENBERG, CONFORME O 
QUE FOI SOLICITADO PELO OFÍCIO NÚMERO 
165, DE 23-4-1957, DO SENHOR PRIMEIRO 
SECRETÁRIO 

1º Se o Ministério da Agricultura pretende ou 
não manter "Acôrdo de Fomento Agrícola" com o 
Govêrno do Estado do Espírito Santo. 

R. O Ministério da Agricultura pretende manter o 
"Acôrdo de Fomento Agrícola" com o Govêrno do 
Estado do Espírito Santo, tanto assim que já submeteu 
e obteve do Exmo. Senhor Presidente da República, 
nos têrmos das disposições em vigor, a aprovação da 
minuta para a renovação do referido convênio. 

2º Em caso afirmativo quais os motivos que 
vêm impedindo, até esta data, a assinatura de tal 
Acôrdo? 

R. O têrmo do Acôrdo em questão já se encontra 
em condições de ser assinado, aguardando-se apenas, 
a presença do representante do Estado, a cujo 
Govêrno foi expedido telegrama nesse sentido. 

3º Se o "Acôrdo para Fomento Agrícola é 
pecuário" já foi assinado, qual a data da assinatura? 

R. Prejudicado em face da informação do item 
anterior. 

4º Ainda, em caso afirmativo, quais os motivos 
que impedem seja o pessoal que trabalha por conta 
dêsse "Acôrdo", embolsado em seus vencimentos ou 
salários, desde dezembro último? 

R. O pagamento do pessoal que trabalha por 
conta dêsse Acôrdo ainda não foi realizado porque, 
não havia sido ultimada a distribuição do crédito 
orçamentário competente, no Ministério da Fazenda e 
no Tribunal de Contas, o que, no entanto, acaba de 
verificar-se no corrente mês, e, também, porque tal 
pagamento depende do prévio registro do têrmo do 
Acôrdo, por parte do mencionado Tribunal de Contas. 

5º Se o "Acôrdo" referente a  
Fomento Agrícola, objeto dêste pedido  
 

de informação e assinado ou por assinar, será 
dirigido pelo Govêrno Federal ou pelo Govêrno do 
Estado. Justifica êste pedido de informações o fato 
de estarem os funcionários que percebem 
vencimentos pelas verbas de "Acôrdos" isto é, 
"Acôrdo de Fomento da Produção Agropecuária", até 
êste momento, sem receber seus salários, no Estado 
do Espírito Santo e relativos a 1957? 

R. Os serviços do Acôrdo em lide serão 
dirigidos e executados conforme prevê a cláusula 
segunda do respectivo têrmo, por uma Junta, assim 
composta: Secretário de Agricultura, Terras e 
Colonização do Estado do Espírito Santo – 
presidente, um técnico da Secretaria de Agricultura, 
Terras e Colonização e um técnico da Divisão de 
Fomento da Produção Vegetal, do Departamento 
Nacional da Produção Vegetal. 

Ao Requerente. 
Nº 1.083, do Sr. Ministro da Marinha, 

acusando o recebimento do ofício em que comunica 
a constituição da Mesa que dirigirá os trabalhos do 
Senado Federal na sessão legislativa do corrente 
ano. 

Aviso número 313. 
Em 30 de abril de 1957.  
Senhor 1º Secretário. 
Acuso o recebimento do Ofício número 134, 

de 4 do corrente mês de abril com o qual V. Exa. 
encaminha a êste Ministério o teor do Requerimento 
número 74, de 1957, de autoria do Senhor Senador 
Othon Mader e aprovado por essa Casa do 
Congresso, no qual se solicitam "cópias fiéis das 
várias perícias fiscais realizadas e dos respectivos 
relatórios elaborados por comissões ou funcionários 
nomeados pela Delegacia Regional do Impôsto de 
Renda para apuração da sonegação de impôsto de 
renda, de que foi acusada a firma M. Lupion & Cia., 
sediada à Rua 15 de Novembro número 525, em 
Curitiba, Estado do Paraná, relativamente ao 
período de 1942 a 1955, inclusive". 
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Em resposta, tenho a honra de transmitir a V. 
Exa. cópia dos esclarecimentos prestados pela 
Divisão do Impôsto de Renda, no tocante à imprestar, 
por fôrça de dispositivo legal, as informações 
solicitadas nos moldes das que foram objeto do 
Requerimento número 74, de 1957, em aprêço. 

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

O ilustre Senador Othon Mader, no seu 
Requerimento número 74, do ano em curso, que nos 
é transmitido pelo Ofício número 134, de 4 de abril 
corrente, do Senado Federal, solicita – "com a maior 
brevidade possível e dentro do prazo da lei, cópias 
fiéis das várias perícias fiscais realizadas e dos 
respectivos relatórios elaborados por comissões ou 
funcionários nomeados pela Delegacia Regional do 
Impôsto de Renda do Estado do Paraná, para 
apuração da sonegação de Impôsto de Renda, de 
que foi acusada a firma M. Lupion & Cia., sediada na 
cidade de Curitiba, capital daquele Estado 
relativamente ao período de 1942 a .1945, inclusive". 

2. Por maior e melhor bôa vontade que possamos 
ter para corresponder ao solicitado, esbarramos com as 
sérias limitações criadas pelo Regulamento de que trata 
o Decreto número 40.702, de 31 de setembro último, 
segundo as disposições abaixo: 

"Art. 201. Tôdas as pessôas que tomarem parte 
nos serviços do Impôsto de Renda são obrigadas a 
guardar rigoroso sigilo sôbre a situação de riqueza 
dos contribuintes (Decreto-lei número 5.844). 

§ 2º E' expressamente proibido revelar ou utilizar, 
para qualquer fim, o conhecimento que os servidores 
adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou da 
profissão dos contribuintes (Decreto-lei número 5.844). 

§ 3º Nenhuma informação poderá ser dada sôbre 
a situação que fique registrada em processo regular, que 
se trata de requisição feita por magistrado no interêsse  
 

da Justiça. (Lei número 154, artigo 1º). 
Art. 202. Aquêle que, em serviço do Impôsto 

de Renda, revelar informações que tiver obtido no 
cumprimento do dever profissional, ou no exercício 
do ofício ou emprêgo, será responsabilizado como 
violador de segredo, de acôrdo com a Lei penal 
(Decreto-lei número 5.844) . 

3. Analisando a disposição do parágrafo 3º 
acima transcrito, a Consultoria Geral da República 
em parecer de 30 de setembro de 1954, teve ocasião 
de assim se manifestar, frente ao estabelecido no 
art. 13, item 4, da Lei 1.079. 

"Em princípio, são públicos os negócios 
administrativos. Os serviços públicos, como 
escreveu Sá Filho, devem desenrolar-se em 
ambiente de publicidade, que é um dos ,dógmas da 
democracia. 

A exceção à regra geral há de resultar de 
expressa disposição de lei. 

E' o conceito que decorre de norma que se 
exalça à categoria constitucional, do artigo 141, 
parágrafo 36 da Carta Política do País quando 
assegura a expedição das certidões requeridas pelos 
particulares para esclarecimentos de negócios 
administrativos, salvo se o interêsse público impuzer 
sigilo. 

Como escreveu autorizado comentador da 
nossa Constituição Federal, "a lei pode definir 
êsse interêsse público e mencionar as espécies 
em que se deve guardar segredo ou reservas". E 
remata: "Só há sigilo onde resulta de lei ou de 
Constituição" – (Pontes de Miranda – 
"Comentários a Constituição de 1946" – 2ª ed., vol 
IV, pág. 436). 

No caso de que se trata, a saber,  
a revelação das declarações do contribuinte  
do impôsto sôbre a renda, há, como se viu, 
preceito legal vedando-a expressamente  
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"salvo requisição feita por magistrado, no interêsse 
da justiça". 

E' a única exceção de ordem legal, de sorte 
que o aplicador da lei não pode mudar o critério 
estabelecido a respeito pelo legislador ordinário . 

No que concerne às informações solicitadas 
pela Câmara dos Deputados, ou Senado, há, porém, 
que distinguir entre as decorrentes de atribuição de 
ordem constitucional conferida a qualquer dessas 
Câmaras, a saber, das investigações referidas no 
artigo 53, da Constituição Federal e as formuladas, 
isoladamente, por membros do Congresso por 
intermédio da Mesa da respectiva Casa do 
Parlamento. 

Para ser mais claro, quando a Câmara ou o 
Senado instituem "comissões de inquérito sôbre 
determinados fatos", valendo-se de atribuição que o 
legislador constituinte lhes conferiu, a administração 
pública está obrigada a presta-lhe todos e quaisquer 
esclarecimentos requisitados, mesmo havendo, 
como no caso, literal preceito proibitivo. E' que tais 
investigações são de ordem superior, se alçam à 
categoria constitucional, se superpõem à categoria 
constitucional, se superpõem a dispositivos legais 
que vedam em linha de principio os esclarecimentos 
pretendidos. 

Quando, porém, a informação é solicitada por 
particulares ou, isoladamente, por um membro do 
Congresso, há de ter integral império o preceito legal 
proibitivo da divulgação. Ainda que o pedido de 
esclarecimentos, nesse caso, fosse formulado pela 
Câmara dos Deputados, ou pelo Senado, haveria o 
"motivo justo" de que fala o artigo 13, item 4, da Lei 
número 1.079, de 10 de abril de 1950 excusando o 
Ministro de prestar a informação solicitada. 

Não cabe aqui discutir as excelências ou os 
defeitos de nossa legislação a respeito. Enquanto ela 

 

vigorar, por construção de ordem constitucional, com 
fundamento nos poderes implicitos, a exceção ao 
dispositivo legal há de dar-se, apenas, nos casos 
referidos de instituição de comissões de inquérito de 
que trata o artigo 53, da Constituição Federal, porque 
sempre se entendeu, mesmo em falta de expresso 
dispositivo constitucional, que para fazer leis, fixar 
fôrças armadas, autorizar abertura de créditos, votar 
orçamentos, instituir emissões de curso forçado, 
aprovar tratados e nomeações de embaixadores e 
ministros, aprovar e suspender intervenções nos 
Estados membros, julgar as contas do Presidente da 
República e outras tantas atribuições graves, 
impõem, como discursa Pontes de Miranda, que a 
Câmara dos Deputados ou o Senado possam 
informa-se, suficientemente, através de instrumentos 
eficientes, como as Comissões de inquérito, para as 
quais, concluiremos, não haja, de nenhuma forma, 
nem mesmo escudado em preceito legal, porque 
aqui se trata de dar tôda a eficacia a um Poder 
político de incomensurável relevância nos negócios 
do País, o Poder Legislativo'. 

4. Essas restrições são perfeitamente 
compreensivas, esclarecendo T. Ascarelli que – "a 
evidente necessidade de ser preservado o sigilo 
quanto à situação de fortuna dos contribuintes 
justifica as disposições dos artigos comentados, que 
encontram, aliás, correspondencia não só na 
legislação do Impôsto de Renda, como, regra geral, 
na legislação comparada" – (Lucros Extraordinários 
e Impôsto de Renda) . 

5. Por isso, as administrações fazendárias vêm, 
sistemáticamente, recusando a transmissão dêsses 
elementos além da previsão estipulada (requisição 
feita por magistrado no interêsse da Justiça) já  
que êles trarão, forçosamente, o conhecimento  
e o descortino de situações e aspectos dos ne-  
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gócios das partes, que a lei e a conveniência exigem 
se mantenham ocultos. 

6. O impôsto de renda é cobrado, como a sua 
denominação está a indicar, na base dos 
rendimentos auferidos pelos contribuintes. Funciona 
sôbre os lucros e demais resultados apurados por 
qualquer firma ou sociedade e pelo conhecimento do 
seu montante, fácil se torna concluir dos vários e 
múltiplos aspectos que os negócios podem oferecer. 

7. O esmero e o cuidado da lei fiscal no 
resguardo dos seus contribuintes são tantos, que 
disposições regulamentares existem, determinando 
que 

"os processos e as declarações de 
rendimentos não poderão sair das repartições do 
Impôsto de Renda, salvo quando se tratar de 
recursos e restituições" ou recomendando, 
expressamente, que o edital referente à "Notificação 
de Lançamento" – "Não mencionará a importância do 
impôsto cobrado" – (artigo 83, parágrafo 2.º 203, do 
Registro). 

8. No particular, mais séria gravidade ainda 
apresenta, pois, um laudo pericial nas condições 
solicitadas pelo requerimento inicial, importa na 
demonstração de tôdas as ocorrências relacionadas 
à examinada, da constituição e histórico da sua vida 
administrativa às mutações e análises amplas de 
suas contas, fatos que dados à publicidade podem 
acarretar embaraços e prejuízos de monta, de 
repercussão imprevisível. 

9. Assim, por maiores considerações que 
possam merecer as interpelações do ilustre membro do 
Congresso Nacional, não vemos como atendê-las, sem 
flagrante transgressão das leis atualmente em vigor. 

10. Submeta-se à Chefia do Serviço – (a) – 
Armando de Arruda Pinto – Chefe da Sc. Técnica do 
Tributo. 

De acôrdo. À consideração do Senhor 
Diretor D.I.R. – Rio, 25 de abril de 1957 – (a) 
Valter Eustachio Coelho, Chefe da Seção de 
Restituições e Recursos Subst. do Chefe do S.T. 

Com o parecer do S. T. que aprovo 
encaminhe-se à D.G.F.N. 

2. A.T. Co. – D.I.R. – Rio, 25 de abril de 1957 
– (a) Gisella Alves Costa Chefe do Serviço de 
Administração subt. do Diretor. 

DO MINISTRO DA FAZENDA NOS 
SEGUINTES TÊRMOS: 

Aviso-Urgente número 314 – 30.4.57 
Senhor 1º Secretário 
Tenho a honra de transmitir a Vossa 

Excelência, em atenção ao ofício número 173 de 24 
do corrente, o anexo Relatório apresentado pela 
Delegação Brasileira, sôbre os trabalhos da XI 
Sessão das Partes Contratantes do Acôrdo Geral de 
Tarifas e Comércio (GATT) realizada em Genebra, 
no período de 11 de outubro a 17 de novembro de 
1956. 

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

ANEXO – 1 Volume. 
Junte-se ao processo referente ao Projeto de 

Lei da Câmara número 143, de 1956. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Ezechias da 

Rocha, primeiro orador inscrito. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, há um clamor pelo 
mundo a protestar contra a continuação das 
experiências nucleares, cuja periculosidade para o 
mesmo, a grandes distâncias do local das explosões, 
está cabalmente demonstrado. 

Entre as vozes que condenam essas 
experiências e as armas atômicas ouve-se a do S.S. 
o Papa Pio XII, a exortar as grandes potências a só 
utilizarem essa tremenda energia para fins pacíficos. 

Faz poucos dias, quando da audiência 
concedida ao Prof. Matsushide da Universidade de 
Tóquio reiterou essa exortação o Sumo Pontífice, 
num apêlo que ainda ecoa pelos quatro cantos  
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da terra. Sôbre a momentosa questão, também, se 
prenunciou, recentemente, o Dr. Albert. Schveitzer, 
Premio Nobel da Paz, figura da maior altitude 
cientifica e moral dos nossos tempos. Através da 
rádio difusora de Oslo, o grande médico filântropo 
dirigiu ao mundo dramática mensagem a respeito do 
assunto, na qual pormenoriza as diabólicas capazes 
de exterminar a vida na superfície do planeta. 

Na Alemanha essa mensagem calou 
profundamente no coração dos estadisdas e do 
povo. Assim é que os partidos políticos, tanto os do 
Govêrno como os da oposição, manifestaram-lhe o 
seu completo apóio. Li num despacho de Born,  
que o Partido Democrático Cristão, dirigido pelo 
Chanceler Konrad Adenauer, deu sua irrestrita 
aprovação aos temores e à advertência do Dr. 
Schiveitzer. 

Em New York, o senador Democrata Wayne 
Morse, comungando das mesmas idéias, solicitou 
das principais cadeias de emissoras dos Estados 
Unidos que retransmitissem o apêlo do grande 
filantropo em favor da suspensão das provas 
nucleares. 

Enquanto isso, chegam notícias da Noruega 
de que, nestes últimos dias, aumentam, 
consideràvelmente, as chuvas rádio-ativas. No 
Japão, o país mais atingido pelas radiações e o 
único que conhece, na realidade, o poder mortifero 
dos engenhos atômicos, o alarma é geral. A 
destruição de Hiroshima e Nagasaki e suas 
consequências estão bem vivas na alma do povo. 
Preocupados com as consequências das 
deflagrações realizadas pela Inglaterra, Hiroshima e 
os Estados Unidos, o Govêrno japonês, vem 
insistindo junto a essas potências para que desistam 
das experiências com engenhos atômicos, o mais 
rápidamente possível e cheguem a um acôrdo 
destinado a pôr fim às explosões. 

Por outro lado, notícias de Washington 
informam que o cientista W. F. Libby membro da 
Comissão de Energia Atômica contradisse os 
argumentos do Dr. Albert Schweitzer afirmando que 
 

"é extremamente pequeno o perigo das precipitações 
radiotivas em comparação com outros riscos que, em 
tôda parte, as pessoas aceitam como fato normal da 
sua vida". Como se vê das próprias palavras do 
contraditor do Doutor Schweitzer, o perigo é 
extramamente pequeno, mas existe e tende a 
aumentar com o prosseguimneto das experiências. 
Está, pois, com razão o Papa, está com a razão o Dr. 
Shweitzer, estão com a razão quantos alertam os 
govêrnos e os povos para o perigo da radiotividade. 
Entre os mais famosos nomes da ciência, muitos dos 
quais já se expressaram semelhantemente como os 
dezoito cientistas do Manifesto de Goettinger, duas 
grandes autoridades manifestaram-se, há tempos, no 
mesmo sentido, cujas vozes não poderão deixar de 
impressionar os povos e os homens de govêrno; 
uma na America, Einstein, e a outra na França, 
Frederic Juliot Curie. Ainda, há poucos dias, de 
passagem por esta Capital o físico nuclear Samuel 
Devon, da Universidade de Manchester, disse ao 
reporter de "O Globo". "Não se sabe, ao certo o grau 
de perigo que representam para a Humanidade os 
efeitos das armas atômicas. Por isso deviam ser 
suspensas essas experiências". 

E recente telegrama de Chicago informa "O 
Dr. Linu Pauling, Prêmio Nobel de Química, declarou 
que a precipitação radiotiva esperada em 
consequências das proximas provas com a bomba 
de hidrogênio britânica no Pacífico provocará 
milhares de casos fatais de leucemia e cancer dos 
ossos. 

Diante disso não se podem subestimar os 
vários males que ameaçam a vida humana, 
decorrentes das radiações que continuam a 
contaminar a superfície da terra. Por essa razão a 
consciência cristã, através da palavra de S.S. o Papa 
e do Dr. Albert Schweitzer, está a condenar o delírio 
armamentista e as experiências nucleares. 

Sr. Presidente, dentro em pouco se reiniciarão 
novas negociações sôbre o crucial problema do 
desarmamento. Os perigos, as desgraças  
que impelem sôbre a humanidade, oriundas do páreo 
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nuclear, estão a indicar que caminhamos para a 
destruição, para uma catástrofe universal, para o fim 
do mundo. Tinha razão Bergson quando afirmava que 
á civilização precisa de um suplemento de alma. 
Outro filósofo, Emerson, que tão altos rumos  
apontava aos homens de sua pátria repetia o mesmo 
pensamento, quando dizia: "A América necessita de 
uma nova espécie de virtude – virtude dotada de 
entranhas". Que êsse suplemento dalma, que essa 
virtude dotada de entranhas, não falte, nestes dias 
pressagos, no coração dos responsáveis pelos 
destinos da humanidade. E que, ao debaterem o 
problema atômico, a Inglaterra, a Rússia e os  
Estados Unidos tenham diante dos olhos as 
mensagens do Sumo Pontífice e do Dr. Albert 
Schweitzer, mensagens que os farão meditar nos 
horrores do apocalipse. (Muito bem! Muito bem. 
Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, segundo orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Assis 

Chateaubriand, terceiro orador inscrito. 
O SR. SENADOR ASSIS 

CHATEAUBRIAND PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ, POSTERIORMENTE, PUBLICADO. 

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

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (para 
explicação pessoal): – Senhor Presidente,  
uma das realizações, sem dúvida alguma, de alto 
mérito do atual Govêrno, da qual, mui justamente, se 
orgulha o honrado Presidente da República é a 
pavimentação da Estrada Rio-Belo Horizonte e, 
principalmente, a ultimação de cêrca de trezentos 
quilômetros dessa rodovia, que permite a ligação  
do Rio de Janeiro à capital mineira em cêrca de  
oito horas. 

A importante lição a tirar-se dêsse 
acontecimento é, entretanto, a capacidade de a 
engenharia brasileira realizar, em tempo útil e 
econômicamente, empreendimento dessa natureza. Há 
muito desejava em comentários, manifestar meus 
aplausos a essa obra, sem dúvida legítimo orgulho 
para o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. Mas, ao verificarmos como foi fácil a 
construção de duzentos e cinquenta a trezentos 
quilômetros de estrada pavimentada, e ainda a 
abertura de variantes, em terrenos difíceis, com obras 
d'arte também em condições ásperas, cabe a 
interrogação: Por que não se ultima a remodelação do 
traçado da linha do centro da Estrada de Ferro Central 
do Brasil? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Apoiado. 
Muito bem. Devemos mesmo atacar êsse ponto em 
função, a meu ver, da exportação de minério do Brasil. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Perfeitamente. 

Em 1942, baseada nos planos elaborados nas 
gestões Waldemar Luz e Mendonça Lima a 
Administração da Central do Brasil iniciava a 
remodelação daquele traçado, que tornaria possível, 
quando completada, a exportação de mais de cinco 
milhões de toneladas, de minério de ferro ou de 
manganês da área entre Lafayete e Belo Horizonte. 

Atacada; durante a guerra, sem equipamentos 
apropriados, praticamente com os meios primitivos de 
que dispunha então, – carroças, muares e raras 
máquinas de terraplanagem – três anos depois 
algumas das variantes estavam concluídas e em 
serviço, mesmo as de Carandaí e Barbacena, que 
representavam a transposição integral da linha de um 
para outro lado da serra, numa extensão de 52 
quilômetros onde a engenharia da Central do Brasil 
construiu os mais altos cortes e os maiores aterros do 
mundo. 

Que representaria para o Brasil a ultimação 
dessa obra, que permitiria a exportação de  
cinco milhões de toneladas de minério de ferro? 
Seriam, neste momento, sessenta milhões de 
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dólares, que não podem e não poderão nunca ser 
desprezados. 

Será alargar o escoamento da produção de 
minério. Será libertar Minas do estrangulamento 
constante em que vive a sua produção. Será trazer 
da zona mineira para o litoral, e exportar, imensa 
quantidade de produtos que ali estão retidos, com a 
economia potencialmente esmagada pela falta de 
transporte. 

Sr. Presidente, já se vão doze anos aquela 
obra ainda não está terminada! 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Essa 
obra não foi terminada, porque o nobre Senador 
Alencastro Guimarães abandonou a sua fulgurante 
carreira de homem de estrada de ferro é veio para o 
Parlamento. Desejo dizer à Casa que é preciso  
ver-se o trabalho que este grande homem – 
railroadman – realizou na Estrada de Ferro Central 
do Brasil, no ramal de São Paulo, como também na 
E. F. Noroeste do Brasil. A solução Alencastro 
Guimarães aplicada à linha do centro daria os 
mesmos resultados que tem dado aos outros 
Estados brasileiros. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço o aparte do nobre colega. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Dei-lhe 
meu apôio como jornalista, e Sua Exa. sabe que foi 
tão sincero quanto desinteressado. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – E' 
verdade. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Devo dizer 
que durante o regime republicano nenhum homem 
teve, como Sua Exa., as concepções de construção de 
estrada de ferro e de reconstrução das existentes. O 
que está dizendo o nobre colega é, apenas, isto: a 
política imperial e republicana era uma política  
de construção de quilômetros de estrada de ferro.  
Os empreiteiros tinham a preocupação das  
voltas e reviravoltas, porque eram pagas as  
suas tarefas em função do número de  
quilômetros construídos. Foi o Senador Alencastro Gui- 
 

marães que, entrando na Estrada de Ferro Central 
do Brasil com a concepção de homem de govêrno e 
com os métodos de capitão, conseguiu apresentar 
dois admiráveis espetáculos: a reconstrução da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, no Vale da 
Paraíba, como, também, a de E. F. Noroeste, no 
Estado de São Paulo. E' de lastimar apenas que o 
capitão não prosseguisse á testa das atividades 
ferroviárias do Brasil, nas quais teria encontrado 
grandes soluções. Nós as trocamos, no entanto, 
pelos brilhantes discursos e explendidos conselhos 
que dá, desta tribuna, ao Govêrno. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço a V. Exa. o aparte, que deveras me 
sensibiliza. Cumpre-me declarar, aliás, que na 
execução daquele programa de remodelações, 
espontaneamente, e com alta compreensão de dever 
público, o grupo dos "Associados" sob a direção do 
nobre Senador Assis Chateaubriand, deu á 
Administração da Central do Brasil cobertura, 
intregal, total e graciosa. Devo, ainda retificar ao 
ilustre colega: não abandonei o programa que vinha 
realizando. Lembra-se S. Exa. de que tive a honra de 
ser deposto a 29 de outubro, com o meu chefe 
Presidente Getúlio Vargas. 

A obra que se realizava na Estrada de Ferro 
Central do Brasil não era minha. Aliás, um 
empreendimento dêsse vulto não pode e não  
poderá ser, jamais, de um homem, sequer de uma 
equipe ou de um grupo, mas de uma geração, ou de 
gerações. 

Naquela ferrovia, como em tôdas as do Brasil, 
existiam e existem, elaborados pelas administrações, 
pelos engenheiros, enfim pelos esforçados que nelas 
trabalham, planos, projetos que apenas requerem, 
quase sempre, atualizaçao. 

Doze anos são passados, Sr. Presidente.  
As abras podiam estar prontas e em pleno 
rendimento há dez anos. Perdemos oportunidades 
de ouro. Quando da guerra da Coréia  
vendeu-se minério de ferro a dezenove cruzeiros o 
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dólar; a moeda desvalorizou-se e o custa de obra 
encareceu extraordinàriamente. São dezenas de 
milhões de cruzeiros perdidos, quer pelo atual custo 
da obra, quer pelo que se deixou de ganhar. 

Sr. Presidente, projeta-se a construção de 
uma estrada de ferro, paralela à Central do Brasil, 
destinada à exportação de minérios de ferro, se não 
me engano de Andrelândia ao Pôrto de Angra dos 
Reis, aproveitando, em alguns trechos, o traçado da 
Rede Mineira de Viação. 

Será uma das maiores loucuras entre as que 
constantemente se praticam, neste país, nas quais 
está, mais do que em tôdas ás emissões de papel 
moeda, a maior causa da inflação. 

Não dispomos dos recursos necessários à 
conclusão de uma estrada de ferro cujas obras estão 
paralisadas há doze anos. Digo paralisadas porque 
tudo o que nela se faz, de vez em quando se desfaz, 
pela ação do tempo. 

Há alguns meses, transitando pela rodovia 
'Rio-São Paulo, contemplava a paisagem quando vi 
um tunel a cuja boca se erguia densa mataria. 
Julguei tratar-se de obra antiga ou de algum túnel 
abandonado. Enganava-me: era um dos túneis 
prontos na minha administração, que não fôra até 
aquele momento e, creio, até agora, aproveitado! 

Sr. Presidente, não se conclui a estrada que 
vai ao coração das Minas Gerais, que pode carrear 
para o Brasil dezenas e dezenas de milhões de 
dólares e dar à Central do Brasil o frete que a 
transforme de deficitária em lucrativa, para o 
Tesouro, e, no entanto, pretende-se construir outra, 
paralela. 

E' uma loucura. Contra ela lanço, desta 
tribuna, meu apêlo ao honrado Sr. Presidente da 
República. Que o dinheiro que se quer gastar numa 
nova estrada seja aplicado no reaparelhamento e 
conclusão da linha do Centro e do Ramal de São 
Paulo; que se aplique no término dessa obra, 
energia, decisão e coragem idênticas às empregadas 
para completar a rodovia Rio-Belo Horizonte. 

E' só, Senhor Presidente. (Muito bem; muito 
bem; Palmas. O orador ó cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 4, de 1952, que estabelece regras  
para a defesa de interêsse da Fazenda Pública,  
em Juízo, e dá outras providências, tendo Pareceres 
(ns. 179 e 180, de 1957) das Comissões de: 
Constituição e Justiça, favorável ao projeto e às 
emendas de ns. 2, 3, 4 e 5 e oferecendo 
subemendas à de nº 1 e novas emendas de números 
6-C e 7-C; Finanças, favorável ao projeto e às 
emendas de números 2, 3, 6C e 7-C: contrário à 
subemenda à emenda nº 1 e oferecendo 
subemendas às de números 1, 4 e 5 e novas 
emendas de ns. 8-C a 14-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Estabelece o 

Regimento, no art. 27, letra "f", que ao Presidente 
compete: 

"impugnar as proposições que lhe pareçam 
contrárias à Constituição Federal ou a êste 
Regimento, ressalvado ao autor o pedido de 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça". 

Diz ainda o Regimento: 
"Art. 114. 
§ 3º Não serão admitidas emendas que não 

tenham relação com as matérias da proposição, nem 
subemendas contendo matéria estranha à das 
emendas a que forem apresentadas". 

No caso presente, o projeto fixa normas para a 
defesa dos interêsses da Fazenda Nacional em 
juízo, ao passo que a emenda nº 14-C está assim 
redigida: 

"Inclua-se onde convier: 
Art. ...Os atuais Procuradores da Fazenda 

Nacional, nomeados, após a vigência da Lei  
nº 2.642, de 9 de dezembro de 1955,  
ficam dispensados da exigência de concurso  
para efeito de efetivação, desde que  
tenham adquirido, anteriormente à nomeação, 
estabilidade no serviço público nos têrmos 
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do art. 188, da Constituição Federal, e contem mais 
de dez anos ininterruptos de efetivo exercício. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se, também, aos que tenham sido aprovados 
em concurso para a função pública privativa de 
bacharel em Direito". 

Como se vê, são matérias absolutamente 
diversas. 

Nessas condições, não pode a Mesa submeter 
a votos a Emenda 14-C. 

Sôbre a mesa um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 145, DE 1957 
 
Nos têrmos dos arts. 126, letra "i", e 155, letra 

"a", do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 
1952, a fim de que seja ouvida a Comissão de 
Justiça sôbre as emendas da Comissão de Finanças. 

Sala das Sessões, em 3 de maio de 1957. – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a 
votação) *: – Sr. Presidente, o objetivo determinante 
do requerimento que acaba de ser lido foi 
precisamente a Emenda nº 14-C. Hoje, pela manhã, 
quando fiz o estudo da matéria da Ordem do Dia, a 
mim também se me afigurou – e folgo, neste 
momento, de ver que meu, ponto de vista estava 
certo, pois a Mesa o endossou – que a Emenda nº 
14-C feria a Constituição Federal. Por êsse motivo, 
pedi a audiência da Comissão dé Constituição e 
Justiça. 

Creio, entretanto, que mesmo com a exclusão 
determinada pela Mesa, a audiência daquela 
Comissão ainda tem cabida. Justifico porquê. 

O Projeto está tão vinculado à Comissão de 
Finanças como à de Constituição e Justiça. A 
primeira tomou conhecimento das emendas  
da segunda e sôbre elas emitiu parecer; esta últi- 
 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

ma, no entanto, acrescentou emendas ao Projeto. 
Quer-me parecer, assim, que a Comissão de 
Constituição e Justiça deve, também, tomar 
conhecimento das proposições e, sôbre as mesmas, 
emitir erudito parecer. 

Assim sendo, apesar de , V. Exa., Senhor 
Presidente, se ter adiantado ao que eu pretendia, 
excluindo do projeto a Emenda nº 14-C, penso de 
bom aviso submeter meu requerimento à apreciação 
da Casa. (Muito bem). 

A Mesa entendeu a intenção do nobre 
Senador Mem de Sá, no tocante à conveniência  
de que, também, as outras emendas sejam 
apreciadas pela douta Comissão de Constituição e 
Justiça, uma vez que ainda não receberam o seu 
pronunciamento. 

Em votação o Requerimento. 
O SR. JURACY MAGALHÃES (para 

encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, na 
ausência do Presidente e do Vice-Presidente da 
Comissão de Finanças, e do relator do Projeto, 
entendo ter todo o cabimento a emenda oferecida 
pelo nobre Senador Mem de Sá. 

Não é justo escapem ao estudo da Comissão 
de Constituição e Justiça emendas apresentadas 
pela Comissão de Finanças, maximé, quando uma 
delas é argüida de inconstitucional, a meu juízo, com 
inteira validade do argumento. 

Assim, opino pelo encaminhamento do  
projeto à Comissão de Constituição e Justiça. (Muito 
bem). 

O SR. CUNHA MELLO *: – Sr. Presidente, 
indago de V. Exa. se vão ser submetidas ao exame 
da Co. missão de Constituição e Justiça, à execução 
da emenda excluída como impertinente, tôdas as 
demais. 

O SR. PRESIDENTE: – Pelo requerimento do 
nobre Senador Mem de Sá, volta o projeto à 
Comissão de Constituição e Justiça, para que  
opine sôbre as emendas não submetidas à sua 
apreciação. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. CUNHA MELLO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, em face da nova decisão de V. Exa. 
compreendo – e preciso compreender para 
esclarecer a Comissão de Constituição e Justiça – 
que V. Exa, suspendeu sua decisão, não mais 
excluindo a emenda considerada impertinente, a 
qual, como as restantes, será submetida à 
consideração daquele órgão. 

O SR. PRESIDENTE: – Preciso esclarecer ao 
nobre Senador que, tendo a Mesa considerado anti-
regional a emenda, esta, na forma do que estatui a 
Lei Interna, só permaneceria no projeto, se a sua 
autora, a Comissão de Finanças, pedisse o 
pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça o que não foi feito. 

O nobre Senador Mem de Sá solicitou a volta 
do projeto à Comissão de Constituição e Justiça sem 
especificar os motivos. Apenas, em seu brilhante 
discurso, se congratulou com a Mesa pelo fato de 
haver percebido êrro grave, que S. Exa. verificàra, 
anteriormente, mas não especificára em seu 
requerimento. 

O Projeto vai à Comissão de Constituição e 
Justiça com as emendas sôbre as quais ainda não 
se pronunciou, excluída dêsse número, pelos 
motivos citados, a do nº 14-C. 

O SR. CUNHA MELLO *: – Agora 
compreendo a decisão de V. Exa., Senhor 
Presidente. O Projeto vai à Comissão de 
Constituição e Justiça, excluída a emenda não 
admitida pela Mesa. 

Muito agradeço a V. Exa., Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

requerimento. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar 

da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto é retirado da Ordem do Dia para ser 

enviado à Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 203, de 1956, que concede isenção de direitos de 
importação e mais taxas aduaneiras para um 
transmissor completo de radiodifusão em ondas 
curtas importado pela S. A. Rádio Tupi, tendo 
pareceres favoráveis (números 199 a 201, de 1957), 
das Comissões de: – Constituição e Justiça – 
Economia e – Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte a projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 203, de1956 

 
(Nº 645-C-1955, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede isenção de direitos de importação e 

mais taxas aduaneiras para um transmissor completo 
de radiodifusão em ondas curtas, importado pela S. 
A. Rádio Tupi. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de 

importação e mais taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, para um transmissor completo de 
radiodifusão em ondas curtas, com a potência de 
100 (cem) quilowatts, adquirido pela S. A. Rádio 
Tupi, conforme consta da licença de importação DG-
L 54-21.571 – 34.970. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 287, de 1956, que cria a Comissão de Desenvol- 
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vimento do Planalto de Ibiapaba, no Estado  
do Ceará, subordinado ao Ministério da  
Agricultura, tendo Pareceres favoráveis ns. 181  
a 184, de 1957, das Comissões de Constituição  
e Justiça, Economia, Serviço Público Civil e 
Finanças. 

 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sr. 

Presidente, havendo no presente projeto erros de 
redação, peço a Vossa Excelência o faça voltar à 
Comissão de Constituição e Justiça, para as 
necessárias correções. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda 
requerimento escrito de Vossa Excelência. 

Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 146, DE 1957 
 
Nos têrmos dos arts. 126, letra "i", e 155, letra 

"a", do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 287, de 
1956, a fim de que sôbre ele seja ouvida a Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, em 3 de maio de 1957. – 
Fernandes Távora. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 
deliberação do Plenário, retiro o projeto da Ordem do 
Dia, para audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 297, de 1956, que concede isenção de direitos  
de importação, impôsto de consumo e mais 
 taxas aduaneiras para os materiais importados  
pela Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce,  
e dá outras providências, tendo Pareceres  
favoráveis números 202 e 204, de 1957, das 
Comissões de Constituição e Justiça; de Economia  
e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 297, de 1956 

 
(Nº 2.824-D, de 1953, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos de importação, 

impôsto de consumo e mais taxas aduaneiras para 
os materiais importados pela Companhia de 
Eletricidade do Alto Rio Doce, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de 

importação, impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, exceto a de Previdência Social, para os 
materiais importados pela Companhia de Eletricidade 
do Alto Rio Doce, com sede em Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, destinados à instalação, 
construção, montagem e exploração da usina 
hidrelétrica de Salto Grande. 

Art. 2º São assegurados os benefícios do art. 
1º aos equipamentos eletro,mecânicos da usina 
hidrelétrica de Salto Grande e subestação, bem 
como aos materiais destinados às linhas de 
transmissão, importados pelo Govêrno do Estado de 
Minas Gerais que tenham sido ou venham a ser 
transferidos ou cedidos ao patrimônio da Companhia 
de Eletricidade do Alto Rio Doce. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei nº 3, de 

1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00 para auxiliar o Instituto do Cacau da 
Bahia na conclusão da Escola de Capatazes da 
Estação experimental do Uruçuca, tendo parecer 
favorável, sob nº 190, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 3, de 1957 

 
(Nº 1.365-B, de 1956, na Câmara 

dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir,  

pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial  
de Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar o Instituto  
do Cacau do Bahia na conclusão da Escola  
de Capatazes da Estação Experimental de  
Uruçuca. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado  

a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão  
de cruzeiros) para auxiliar o Instituto do  
Cacau da Bahia na conclusão da Escola  
de Capatazes da Estação Experimental de  
Uruçuca. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 45, de 1957, que abre ao Poder Judiciário – 
Justiça do Trabalho – o crédito especial de Cr$ 
215.752,50 para atender às despesas com o 
pagamento de diferenças de vencimentos, 
gratificações adicionais por tempo de  
serviço, gratificações de representação e 
substituições dos juízes, suplentes e vogais do Tri- 
 

bunal do Trabalho da 4.a Região, tendo parecer 
favorável, sob número 192, de 1957, da Comisso de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa).  
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 45, de 1957 

 
(Nº 565-B, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Abre ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho 

– o crédito especial de Cr$ 215.752,50, para atender 
às despesas com o pagamento de diferenças de 
vencimentos, gratificações adicionais por tempo de 
serviço, gratificações de representação e 
substituições dos Juízes, suplentes e vogais do 
Tribunal do Trabalho da Quarta Região. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aberto ao Poder Judiciário – Justiça 

do Trabalho – o crédito especial de Cr$ 215.752,50 
(duzentos e quinze mil, setecentos e cinqüenta e 
dois cruzeiros e cinqüenta centavos) para atender ao 
pagamento de diferenças de vencimentos, 
gratificações adicionais por tempo de serviço, 
gratificações de representação e substituições de 
representação e substituições de Juízes, suplentes e 
vogais do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta 
Região, relativo aos meses de outubro a dezembro 
de 1954, assim discriminado: 

 
  Cr$ 
a) diferenças de vencimentos.... 94.981,50 
b) gratificações adicionais por 

tempo de serviço................... 14.024,50 
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c) gratificações de representação.. 75.264,00 
d) substituições.............................. 31.482,50 
 Total........................................... 217.7 52,50 

 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data  

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Primeira discussão do Projeto de Lei  
do Senado nº 46, de 1956, que estende os 
benefícios da Lei nº 1.788, de 24 de dezembro  
de 1952, aos subtenentes e sargentos que,  
nessas graduações participaram da campanha  
da Itália com a F. E. B. e se encontram  
habilitados com o curso de comandante de 
pelotão, seção ou equivalente, e dá outras 
providências, tendo pareceres favoráveis  
(ns. 226 e 228, de 1957) das Comissões de 
Constituição e Justiça, Segurança Nacional e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
A votação será feita artigo . par artigo. 
Os Srs. Senadores que aprovam o  

artigo 1º, queiram permanecer sentados.  
(Pausa). 

Está aprovado. 
São sucessivamente aprovados os artigos 2º e 

3º. 
E' o seguinte o projeto aprovado em 1ª 

discussão. 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 46, DE 1956 

 
Estende os benefícios da Lei nº 1.782, de 24 

de dezembro de 1952, aos subtenentes e 
sargentos que, nessas graduações, participaram 
da campanha da Itália com a F. E. B. e se 
encontram habilitados com o curso de comandante 
de pelotão, seção ou equivalente, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São extensivos os benefícios da Lei nº 

1.782, de 24 de dezembro de 1952, aos subtenentes 
e sargentos que, tendo participado da campanha da 
Itália, em qualquer dessas graduações, são 
portadores de Medalha de Campanha e já se 
habilitaram com o curso de Comandante de Pelotão, 
Seção ou Equivalente, ou venham a fazê-lo dentro de 
três anos a contar da promulgação da presente lei. 

Art. 2º Os beneficiados pela presente lei serão 
incluídos, independente de vagas, no Quadro 
Auxiliar de Administração (Q.A.A.) ou no Quadro ou 
Quadros que forem criados em sua substituição. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 
requerimento que vai ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte:  
 

REQUERIMENTO  
Nº 147, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 123, letra "a", do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o Projeto 
de Lei do Senado nº 46, de 1956, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 3 de maio de 1957. – 
Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma 
comunicação que vai ser lida. 

E' lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 
Em 3 de maio de 1957. 
Senhor Presidente: 
Havendo vaga na Comissão de Finanças 

(representação do Partido Social Democrático) em 
virtude da desistência do Sr. Senador Francisco 
Gallotti, solicita se digne V. Exa. de designar quem 
deva preenchê-la, na forma do disposto no artigo 39, 
parágrafo 2º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Vivaldo Lima 
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O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem) 
*: – Sr. Presidente, perguntaria a V. Exa. o que 
ocorreu com a indicação do nobre Senador 
Francisco Gallotti. Há poucos dias ouvi S. Exa. 
proferir, no Plenário, discurso em que pedia sua 
substituição na Comissão de Finanças, para que 
fôsse designado um companheiro com mais tirocínio 
no estudo de finanças públicas. Se não me engano, 
S. Exa. indicava o nome do nosso novo colega, 
Senador Lameira Bittencourt. 

Assim, desejaria saber de V. Exa. se essa 
comunicação tem pertinência com aquela indicação 
ou tem apenas o objetivo de cobrir uma deficiência 
regi-mental na proposição do Senador Francisco 
Gallotti. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O documento que 
acaba de ser lido é uma solicitação do Presidente 
eventual da Comissão de Finanças, o nobre Senador 
Vivaldo Lima, no sentido do preenchimento da vaga 
aberta naquele órgão técnico em virtude da renúncia, 
feita em Plenário, do nobre Senador Francisco 
Gallatti. De acôrdo com o Regimento Interno, cabe à 
Mesa a indicação; é o que faz, designando o nobre 
Senador Lameira Bittencourt para a referida vaga. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agradeço o 
esclarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 
de segunda-feira, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara nº 284, de 1956, que dispõe sôbre  
a organização do Serviço de Assistência  
e Seguro Social dos Economiários, e dá  
outras providências (regime de urgência, nos 
têrmos do artigo 156, parágrafo 3º da  
Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
 

 
_________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

nº 143, de 1957, do Sr. Senador Cunha Mello e 
outros Srs. Senadores, aprovado na sessão de 2 do 
mês em curso), tendo Pareceres (ns. 240 e 242, de 
1957), das Comissões de Legislação Social, 
favorável; Serviço Público, favorável; e de Finanças, 
favorável, com as emendas que oferece, sob ns. 1-C 
a 7-C e dependendo de pronunciamento da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 1950, que dispõe sôbre a 
recondução ao serviço de funcionários civis e 
militares, e dá outras providências, tendo Pareceres 
das Comissões de: Constituição e Justiça (nº 928-
54) favorável, com duas emendas que oferece (ns. 1-
C e 2-C); Segurança Nacional – 1º parecer (nº 1.130-
55) favorável, com a emenda que oferece (nº 3-C); e 
2º parecer (nº 89-57) reconsiderando o 
pronunciamento anterior, para aconselhar a rejeição 
do projeto e de tôdas as emendas; Serviço Público 
Civil (nº 90-57) favorável ao projeto e às emendas 1-
C e 3-C e apresentando subemenda à emenda 2-C e 
nova emenda de número 4-C; e de Finanças – 1º 
parecer (nº 1.131-55) favorável ao projeto e às 
emendas 1-C a 3-C; o 2º parecer (nº 91-57) 
reconsiderando o pronunciamento anterior, para 
aconselhar a rejeição do projeto e de tôdas as 
emendas. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 130, de 1956, que reorganiza a Auditoria 
da Polícia Militar e, do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, tendo Pareceres favoráveis (ns. 193 
a 195, de 1957), das Comissões: de Constituição e 
Justiça; de Segurança Nacional; e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 189, de 1956, que concede isenção de 
direitos, impôsto e taxas aduaneiras para 
mercadorias doadas pela Church World Service 
(C.W.S.) dos Estados Unidos da América do Norte à 
Confederação Evangélica do Brasil, tendo Pareceres 
favoráveis (ns. 196 a 198, de 1957) das Comissões: 
de Constituição e Justiça, de Economia e de 
Finanças. 
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5 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 237, de 1956, que concede isenção de 
direitos, impôsto de consumo e taxas aduaneiras 
para mercadorias doadas pela War Relief Service 
(N.C.W.C.) dos Estados Unidos da América do Norte 
à Conferência Nacional dos Bispostos do Brasil, 
tendo Pareceres favoráveis (ns. 210 a 212, de 1957), 
das Comissões: de Constituição e Justiça; de 
Economia; e de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 90.000.000,00, 
destinado a atender às despesas com a construção 
da ponte sôbre o rio Grande, tendo Parecer 
favorável, sob número 238, de 1957, da Comissão 
de Finanças. 

7 – Segunda discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 46, de 1956, que estende os benefícios 
da Lei nº 1.728, de 24 de dezembro de 1952, aos 
subtenentes e sargentos que, nessas graduações, 
participaram da campanha da Itália, com a F. E. B. e 
se encontram habilitados com o curso de 
comandante de pelotão, seção ou equivalente, e dá 
outras providências, aprovado em primeira discussão 
na sessão anterior e incluído em Ordem do Dia em 
virtude da dispensa de interstício, em virtude do 
requerimento do Sr. Senador Caiado de Castro 
tendo: Pareceres favoráveis (números 226 a 228, de 
1957) das Comissões: de Constituição e Justiça; de 
Segurança Nacional; de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 20 

minutos. 
 



30ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 6 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES JOÃO GOULART LIMA TEIXEIRA E FREITAS CAVALCANTI 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  
Mello – Sebastião Archer – Victorino Freire  
– Arêa Leão – João Mendes – Mendonça  
Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – 
Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti – 
Georgino Avelino – Reginaldo Fernandes  
– Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo – 
Apolônio Salles – Novaes Filho – Nelson  
Firmo – Ezechias da Rocha – Freitas  
Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite – Lourival 
Fontes – Neves da Rocha – Juracy  
Magalhães – Lima Teixeira – Attilio Vivacqua – 
Lutterbach Nunes – Arlindo Rodrigues – 
Alencastro Guimarães – Caiado de  
Castro – Gilberto Marinho – Bernardes  
Filho – Lima Guimarães – Linneu Prestes  
– Lino de Mattos – Moura Andrade –  
Costa Paranhos – Frederico Nunes –  
Sylvio Curvo – João Villasbôas – Filinto  
Müller – Othon Mäder – Daniel Krieger  
– Mem de Sá – Lameira Bittencourt –  
(48). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 3º Secretário, servindo de 2º,  
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 
 

Da Câmara dos Deputados, sob números 492, 
495 a 497, encaminhando autógrafos dos seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 1957 

(Nº 1.695-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Denomina Aeroporto Bartolomeu Lisandro o 
atual Aeroporto Municipal de Campos. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' denominado Aeroporto Bartolomeu 

Lisandro o atual Aeroporto Municipal de Campos, 
situado no 6º distrito dêsse Município, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 76, DE 1957 

(Nº 1.835-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza a emissão de selos postais 
comemorativos do I centenário de nascimento do 
escritor e jornalista José Veríssimo Dias de Matos. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Poder Executivo emitirá,  

através do Ministério da Viação e 
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Obras Públicas (Departamento dos Correios e 
Telégrafos), uma série de selos postais 
comemorativos do I centenário de nascimento do 
escritor e jornalista José Veríssimo Dias de Matos, 
ocorrido aos 8 de abril de 1957. 

Art. 2º A fim de proporcionar eficaz e ampla 
divulgação, os selos serão destinados aos serviços 
postais comum e aéreo. 

Art. 3º A quantidade da impressão ficará a 
critério do órgão competente, observada a orientação 
que vem sendo adotada pelo Departamento dos 
Correios e Telégrafos, em circunstâncias similares. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

As Comissões de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 75, DE 1957 
 

(Nº 4.821-C, de 1954, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Saúde, os créditos especiais de Cr$ 
1.500.000,00 e de Cr$ 1.500.000,00, para atender ao 
pagamento dos auxílios concedidos à Policlínica 
Geral do Rio de Janeiro pela Lei nº 2.119, de 27  
de novembro de 1953, e ao Hospital do Pronto 
Socorro da cidade de João Pessoa, no Estado da 
Paraíba. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Saúde, a crédito especial de Cr$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), 
para atender ao pagamento do auxílio anual 
concedido pela Lei nº 2.119, de 27 de novembro de 
1953, no exercício de 1954, à Policlínica Geral do 
Rio de Janeiro. 

Parágrafo único. O auxílio, de que trata êste 
artigo, deverá ser entregue com observância dos 
compromissos instituídos na art. 2º daquela Lei. 

Art. 2º É, também, autorizado o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e qui- 
 

nhentos mil cruzeiros), como auxílio ao Hospital de 
Pronto Socorro da cidade de João Pessoa, no 
Estado da Paraíba. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 74, DE 1957 

 
(Nº 2.001-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 

mensais a Felenila da Silva, filha de Francisco Inácio 
da Silva, ex-Inspetor de linhas telegráficas do 
Ministério da Viação e Obras Públicas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. E' concedida a Felenila da Silva, filha 

solteira e maior de Francisco Inácio da Silva, ex-
Inspetor de linhas telegráficas, classe G, do Quadro 
III do Ministério da Viação e Obras Públicas, falecido 
em 16 de fevereiro de 1940, a pensão especial de  
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais. 

Parágrafo único. A pensão de que trata êste 
artigo, é devida a partir de 1º de janeiro de 1956, e 
correrá à conta da verba orçamentária do Ministério 
da Fazenda, destinada ao pagamento dos 
pensionistas da União. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PARECER Nº 259, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao 

Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1954, que dispõe 
sôbre recursos na Justiça Eleitoral (Senador Nestor 
Massena). 

 
Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
O projeto em apreço de autoria do então 

Senador Nestor Massena, dispõe sôbre recursos na 
Justiça Eleitoral. 
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"Data venia", a proposição nada inova na 

legislação eleitoral vigente. Ao contrário, limita-se a 
transcrever as disposições inscritas no art. 121 da 
Lei Institucional. 

Quando, por exemplo, a Constituição, no 
dispositivo sitado, estabelece que das decisões dos 
Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá 
recurso para o Tribunal Superior, quando êste versar 
sôbre expedição de diploma nas eleições federais e 
estaduais, o projeto, por exclusão, declara que as 
decisões dos Tribunais Regionais são terminativas 
quando versarem sôbre expedição de diploma em 
eleição municipal. 

A hipótese citada informa, entre várias outras, 
sôbre a inoperância do projeto, por cuja rejeição, 
pelo exposto, nos manifestamos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 1957. – 
Cunha Mello, Presidente. – Attilio Vivacqua, Relator. 
– Lourival Fontes – Linneu Prestes – Lima 
Guimarães – Daniel Krieger – Argemiro de 
Figueiredo. 

 
PARECER Nº 260, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1956, que trata 
da reestruturação da Comissão Executiva de Defesa 
da Borracha e dá outras providências, mediante 
modificação parcial das Leis números 86, de 8 de 
setembro de 1947 e 1.184, de 30 de agôsto de 1950. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 29, de 1956, de autoria do 

nobre Senador Cunha Mello, que reestrutura a 
Comissão Executiva de Defesa da Borracha, já foi 
estudado pela Comissão de Justiça, que aprovou, 
com parecer por nós emitido. No plenário, porém, por 
iniciativa do nobre Senador Juracy Magalhães, 
resolveu-se que voltasse êle ao nosso estudo, em 
reexame, conjuntamente com o Projeto de Lei nº 
1.081-C, de 1956, oriundo da Câmara dos 
Deputados, que se refere à mesma matéria de que 
trata o Projeto 29, acima aludido. 

O Projeto nº 29, de 1956, é um  
trabalho completo e sistematizado de rees- 
 

truturação da legislação referente à defesa da 
borracha nacional, como dissemos, sendo 
evidentemente desaconselhável a desarticulação de 
qualquer das suas peças, que constituem um todo 
harmônico de medidas precisas e objetivas. Sôbre 
êle, mantemos na íntegra, o parecer que emitimos. 

O Projeto de Lei nº 1.081-C, da Câmara dos 
Deputados, apesar de se referir à Lei nº 86, de 8 de 
setembro de 1947, que estabelece medidas de 
assistência econômica à borracha, natural brasileira, 
consta apenas de um artigo sôbre o assunto, ou 
seja, manda revogar ou suprimir, daquela Lei, o 
disposta na letra "a", do artigo 6º. 

Examinando-se êsse Projeto de Lei da 
Câmara, em face do prefalado Projeto do Senado, 
verifica-se que, o primeiro pleiteia a supressão da 
alínea "a" do art. 6º da Lei nº 86, enquanto o último 
dá a essa alínea redação diferente. Vamos 
equacionar o problema para melhor fixação do 
parecer da Comissão de Justiça. O artigo 6º da Lei 
86 assim dispõe na letra "a", referida em ambos os 
projetos de Lei sob nosso exame: 

"a) Assegurar, por intermédio do Banco de 
Crédito da Borracha S. A., a manutenção dos 
estoques de borracha nos centros industriais, em 
qualidade o quantidade suficientes para garantir o 
pleno funcionamento dos estabelecimentos 
manufatureiros". 

Como se sabe, o disposto acima refere-se a 
uma das atribuições da Comissão Executiva de 
Defesa da Borracha. 

O Projeto de Lei da Câmara, como se disse, 
suprime êsse texto, e o seu ilustre autor, o nobre 
Deputado João Menezes justifica com brilho e 
argumentos incisivos a supressão que pleiteia. 

A manutenção obrigatória dos estoques de 
borracha nos centros industriais do País, tem, 
realmente, graves inconvenientes, como acentua  
o ilustre Deputado. Atrofia o movimento do Banco  
da Borracha, que vê paralisado o seu capital 
circulante, investidos nos estoques, 
obrigatóriamente mantidos nos mercados 
manufatureiros. Por outro lado, a prevalecer o 
critério, teríamos de estabelecer, também, com 
o proteção às indústrias locais, a obrigação de se 
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manterem estoques de outros produtos nacionais, 
como o algodão, o trigo, o cacau, em todos os 
centros de indústria do País, que utilizam e 
empregam êsses produtos em suas atividades e 
trabalhos. Mesmo com êsses inconvenientes a 
verdade é que, a manutenção dos estoques de 
borracha nos centros industriais, vem sendo o 
sistema adotada no Brasil desde a vigência da Lei 
86, ou seja, desde janeiro de 1947. Isso significa que 
é de recear uma grave perturbação na indústria 
manufatureira da borracha, disseminada por vários 
Estados da Federação, se, de um golpe, suprimirmos 
a obrigatoriedade da manutenção dos estoques de 
borracha natural estabelecida na prefalada alínea "a" 
do art. 6º da Lei 86. 

As Leis não devem nascer dos gabinetes, por 
melhores que sejam. Precisam se ajustar às 
realidades sociais e econômicas, aperfeiçoando 
métodos, reformando praxes, aprimorando relações, 
através de etapas razoáveis, que se sucedam sem 
os ambaraços e desequilíbrios de costume vigorante 
na vida comercial e industrial do País. 

Por isso nos inclinamos à adoção do critério 
estabelecido no Projeto da Senado, que sem suprimir o 
texto consubstanciado na alínea "a" do artigo 6º da Lei 
86, altera a sua redação em têrmos razoáveis. 

A letra "a" do citado art. 6º ficaria assim 
redigida: 

"a) estudar o mercada da borracha e elaborar os 
programas de consumo interno da goma elástica de 
qualquer tipo, origem ou procedência, a fim de 
assegurar, por intermédio do Banco de Crédito da 
Amazônia S. A., o suprimento em qualidade e 
quantidade adequadas ao funcionamento normal do 
parque manufatureiro de artefatos dessa matéria-prima". 

Como se vê, ao invés de extinguir de um 
golpe, bruscamente, os estoques dos centros 
industriais, suprimindo o texto vigente do art. 6º,  
da Lei 86, o Projeto do Senado é mais racional e 
prudente, outorgando à Comissão de Defesa  
da Borracha os podêres necessários para 
regulamentar a matéria, conciliando os interêsses  
da defesa da boracha com os interêsses dos 
industriais que lidam com essa matéria-prima. Se  
o Projeto da Câmara desobriga á Co- 
 

missão do dever de manter os estoques nos centros 
industriais, sem atender às dificuldades e embaraços 
que, a êstes, a medida poderia ocasionar, o Projeto 
do Senado manda que a Comissão normalize e 
regulamente a matéria, a fim de assegurar, sem 
prejuízo do Banco, o suprimento em qualidade e 
quantidade adequadas ao funcionamento normal do 
parque manufatureiro. É, assim, mais racional e 
prudente. 

Isso pôsto, entendemos que os Projetos ns. 
29, de 1956 e 1.081-C do mesmo ano, não colidem 
com nenhum texto ou princípio da Constituição e do 
regime; mas, o primeiro merece a nossa preferência, 
de vez que institui uma medida de defesa à borracha 
nacional, sem estorvar a marcha e o progresso da 
indústria manufatureira. 

Opinamos, assim, pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 29 e pela rejeição do Projeto de Lei nº 
1.081-C. 

E' o nosso Parecer. 
Sala das Comissões, em 30 de abril de 1957. 

– Cunha Mello, Presidente. Argemiro de Figueiredo, 
Relator. – Lourival Fontes – Gilberto Marinho – Lima 
Guimarães – Daniel Krieger –  Linneu Prestes. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, inscrito em primeiro lugar. 

O SR. GILBERTO MARINHO (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, o Senhor Othon 
Mäder, no seu respeitável parecer apresentado à 
nobre Comissão de Finanças, a 26 de abril de 1957, 
põe em destaque a sua decisão de revisar a sua 
posição quanto à inoportunidade e inconveniência do 
Serviço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários, tendo em vista a situação "singular 
dos economiários face à Previdência Social e, mais 
ainda, a das Caixas Econômicas Federais frente ao 
problema financeiro decorrente da situação 
estabelecida pela legislação em vigor". 

E assevera, enfàticamente: 
"Tudo indica, realmente, que seria aflitivo para 

os envolvidos na questão, procrastinar-se por mais 
algum tempo a solução particular do caso que os 
atinge, deixando-a para solvê-la na oportu- 
  



– 36 – 
 

nidado em que cuidarmos da solução conjunta para o 
grave problema do sistema previdenciário brasileiro". 

E conclui: 
– "Nessas condições, somos de parecer 

favorável ao projeto em apreço, oferecendo-lhe, 
contudo, as seguintes emendas: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Substitua-se no art. 1º e em todos os demais a 

denominação: Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários por "Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Economiários". 

 
EMENDA 2-C 

 
Suprima-se a letra "f" do artigo 4º: "Uma 

contribuição referente à atual cota de previdência 
que recairá sôbre os juros superiores a Cr$ 250,00, 
pagos ou creditados pelas Caixas Econômicas 
Federais e Estaduais, nas contas de depósitos e 
recolhidos semestralmente ao SASSE. 

 
EMENDA 3-C 

 
Suprima-se a letra "f" do artigo 4º: 

"rendimentos provenientes das operações de 
seguros privados e gerais". 

 
EMENDA 4-C 

 
Suprima-se o art. 6º e seu parágrafo único: 
"Art. 6º – Fica o SASSE autorizado a operar 

em seguros a que se refere a alínea "f" do artigo 4º, 
exclusivamente com servidores e mutuários das 
Caixas Econômicas Federais. 

Parágrafo único. As operações deverão 
obedecer a plano estabelecido na regulamentação 
da presente lei e abrangerão: a) seguro de acidente 
de trabalho; b) seguro de renda imobiliária; c) seguro 
contra fogo; d) seguro sôbre a vida. 

 
EMENDA 5-A 

 
Ao parágrafo único do art. 2º:  

Onde se diz 36, diga-se 45: "Ne- 
 

 

nhum servidor, a partir desta data, poderá ser 
admitido em caráter efetivo nas Caixas Econômicas 
Federais e no Conselho Superior, sem que prove ter 
menos de 36 anos de idade e haja sido julgado apto 
em inspeção de saúde efetuada por uma junta 
constituída de médicos da instituição a que vai 
servir". 

EMENDA 6-C 
 
À letra "a" do art. 11, acrescente-se no final: 

..."escolhido de uma lista tríplice resultante  
de eleição entre os associados ativos e 
constituintes". 

 
EMENDA 7-C 

 
Substitua-se no art. 15, no final, onde se diz: 

..."a Fazenda Nacional". 
Diga-se: 
..."os institutos e caixas de previdência social 

de outras categorias profissionais". 
Apresentando essas emendas, no final  

do seu respeitável parecer, o Senador  
Othon Mäder declarou que "sôbre o art. 18 
especificamente deve se manifestar a Comissão 
de Justiça." 

A nobre Comissão de Finanças, em data de 
26 de abril, aprovou o respeitável parecer do 
Senador Othon Mäder, pelo que, nesta 
oportunidade, passamos a apreciar o sentido e o 
alcance daquelas Emendas, em face do Projeto de 
Lei da Câmara nº 284, de 1956, que dispõe sôbre 
a organização do Serviço de Assistência e  
Seguro Social dos Economiários, e dá outras 
providências. 

 
2. Da apreciação das emendas 
 
E' sempre respeitável o sentido de uma 

emenda, quer pelo que encerra de estudo  
e reflexão, na análise de um Projeto de  
Lei, quer pelo que objetiva no campo da técnica 
legislativa. Emenda significa correção de falta  
ou defeito, expressando a vontade de um  
órgão técnico de melhorar o procedimento 
legislativo, bem como de corrigi-lo, de 
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repará-lo, em suma, frente a questões financeiras, 
econômicas, sociais e jurídico-legais. E por isso 
mesmo, a emenda pelo seu sentido e pelo seu 
alcance, deve estar vinculada ao Projeto de Lei, pelo 
princípio das conexões e das relações; a emenda 
objetivando aprimorar o Projeto de Lei não pode, 
direta ou indiretamente, transformar-se em elemento 
que anule a finalidade da proposição apresentada, 
tampouco pode constituir-se em instrumento que 
prejudique o espírito do Projeto, isto é, os móveis 
que justificaram a sua elaboração e a sua tramitação 
no Congresso Nacional. 

A emenda, no nosso entender, dirige-se à 
forma ou à substância do Projeto de Lei, mas  
nunca ao seu espírito, porque êste ou é aceito  
ou é rejeitado, nunca, porém, emendado. Bem 
sustenta Raymond Barre (Economie Politique  
Tome Premier, pág. 170), fundamentando-se em 
Sombart, e em F. Perroux, que todo sistema  
ressalta de três elementos: o espírito que são os 
móveis predominantes da atividade econômica; a 
forma, que é o conjunto dos elementos jurídicos, 
sociais e institucionais; e a substância, isto é a 
técnica. 

No caso, o nobre Deputado Tarso Dutra, ao 
apresentar o Projeto que cria o Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários que 
corresponde, pràticamente, ao Projeto anterior, 
apresentada pelo nobre Deputado Ulisses 
Guimarães, teve por objetivo dar ao seu Projeto um 
espírito novo, como reconheceram as várias 
Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, e o próprio Congresso Nacional, ao 
aprovar o Projeto do nobre Deputado Ulisses 
Guimarães, que foi lamentàvelmente vetado pelo 
Presidente Café Filho, através de justificação que 
não honra os órgãos técnicos do Poder Executivo, 
que tenham sido ouvidos na questão. 

No entanto, as Emendas apresentadas pelo 
nobre Senador Othon Mäder, dirigiram-se, 
diretamente, ao espírito da Projeto nº 284, e,  
assim, caso fôssem aprovadas pelo Plenário  
teriam anulado, integralmente, a finalidade da 
proposição, e prejudicado, de modo total, o espírito 
da Serviço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários. 

E é o que tentaremos provar, com as 
considerações seguintes: 

 
3. Quanto à Emenda nº 1-C 
 
Declara o nobre Senador Othon Mäder que "a 

criação de um órgão com personalidade jurídica em 
tudo semelhante aos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, deve se subordinar, 
obedecer à consagrada padronização. Criar 
Institutos com finalidades sociais semelhantes, com 
denominações totalmente diferentes, é lançar maior 
confusão na já tão confusa e complexa previdência 
social". E dentro desse raciocínio, propõe que se 
substitua a denominação – "Serviço de Assistência e 
Seguro Social dos Economiários" – por "Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Economiários". 

Em que pese o brilho da inteligência do 
Senador Othon Mäder, alicerçada por robusta 
cultura, reconhecida por esta Casa, não podemos 
adotar e homologar o raciocínio fixado no seu 
respeitável parecer. E isto pelo seguinte: 

a) – o nobre Senador Othon Mäder partiu de 
uma petição de princípio (petitio principii) que 
consiste em dar por concedido o que seria 
necessário provar, ou em supor verdadeiro o que se 
quer provar, pois declarou que "criar Institutos com 
finalidades sociais semelhantes, com denominações 
totalmente diferentes, é lançar maior confusão na já 
tão confusa e complexa previdéncia social". 

b) – com efeito, o espírito do Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários não é 
semelhante ao espírito dos Institutos, como, aliás, o 
nobre Senador Othon Mäder reconhece, 
eloqüentemente, no desenvolvimento do seu raciocínio, 
justificando, como justificou, as sete Emendas que 
apresentou à nobre Comissão de Finanças. 

c) – Conseqüentemente, a denominação 
diferenciada, que contém no Projeto, tem, 
justamente, o sentido de diversificar o espírito do 
Serviço de Assistência e Seguro Social do espírito 
dos Institutos, os quais, como bem proclama o nobre 
Senador Othon Mäder, constituem a nossa "confusa 
e complexa previdência social". 

d) – O problema da nomenclatura,  
como definidora de idéias e de afirma- 
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ções, já foi, aliás, levantado no Departamento de 
Estado Norte-Americano, tendo em vista os 
conceitos fundamentais da democracia em face de 
certos têrmos estarem perdendo substância pela sua 
errônea aplicação. E, com efeito, no campo da 
Lógica ninguém deixa de reconhecer o mal da 
ambigüidade dos têrmos, que nos leva a tomar a 
mesma palavra em dois sentidos diferentes, e, por 
conseguinte, a introduzir quatro têrmos no silogismo. 

 
4. Quanto à Emenda nº 2-C. 
 
Declara o nobre Senador Othon Mäder que, 

"além de inconstitucional e inconveniente aos interêsses 
nacionais, a letra "c" do art. 4º, está, evidentemente, 
mutilada ou sua redação está imperfeita. 

Examinemos a matéria: 
"Art. 4º A Receita do Serviço de Assistência e 

Seguro Social dos Economiários, constituir-se-á 
palas contribuições e rendas seguintes: 

"c) uma contribuição referente à atual cota de 
previdência, que recairá sôbre os juros superiores a 
Cr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta cruzeiros) pagos 
ou creditados pelas Caixas Econômicas Federais e 
Estaduais, nas contas de depósito e recolhidos 
semestralmente ao SASSE". 

Ainda aqui, julgamos que não procede, em 
nenhuma hipótese, o raciocínio do nobre Senador 
Othon Mäder. 

Longe de constituir uma inconstitucionalidade, 
como alega o nobre Senador Othon Mäder, a letra "c" 
do artigo 4º do Projeto enquadra, perfeitamente, a 
proposição legislativa no texto constitucional, pois 
configura, juridicamente, a contribuição. tríplice 
prevista no art. 157 da Constituição Federal. Fixadas 
as contribuições dos associados (letra a) e do 
Conselho Superior e das Caixas Econômicas Federais 
(letra b), urgia que fôsse estabelecida, também, a 
contribuição da União e é o que fez a letra "c" do  
art. 4º pois, não está escrita na Constituição  
Federal a forma pela qual deve ser fixada esta  
última contribuição. E o nobre Senador Othon 
 

Mäder, aliás, prosseguindo na sua Justificação, 
deixou à margem a questão constitucional que 
alegara de princípio, para invocar "uma tradição da 
legislação previdenciária brasileira", que "vem sendo 
mantida e confirmada como solução mais 
equânime". 

Estivesse o nobre Senador Othon Mäder 
realmente convicto da inconstitucionalidade da letra 
"c", art. 4º do Projeto, e não teria êle procurado 
robustecer o seu raciocínio com a alegação do 
argumento de tradição da legislação brasileira. 

O nobre Senador Othon Mäder, na análise a 
que procedeu, aliás, com brilho, partiu de uma 
definição inexata e de um axioma falso, ao sustentar 
que havia uma inconstitucionalidade no Projeto, 
justamente, no ponto que o enquadra nas normas do 
art. 157 da Constituição Brasileira. 

 
5. Quando à Emenda nº 3-C  
E quanto à Emenda nº 4-C 
 
Quanto à primeira, isto é, 3-C, a matéria do 

Projeto é a seguinte: 
"Art. 4º A Receita do Serviço de Assistência e 

Seguro Social dos Economiários, constituir-se-á 
pelas contribuições e rendas seguintes: 

"f) rendimentos provenientes das operações 
de seguros privados e gerais". 

Quanto à segunda, isto é, 4-C, a matéria do 
Projeto é a seguinte: 

"Art. 6º Fica o SASSE, autorizado a operar em 
seguros a que se refere a alínea "f" do art. 4º, 
exclusivamente, com servidores e mutuários das 
Caixas Econômicas Federais. 

"Parágrafo único. As operações deverão 
obedecer a plano estabelecido na regulamentação 
da presente lei e abrangerão: 

a) seguro de renda imobiliária de empréstimos 
hipotecários; 

b) seguro de acidente de trabalho; 
c) seguro contra fogo; 
d) seguro sôbre a vida. 
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O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 

Excelência um aparte? 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muito 

prazer. 
O SR. OTHON MÄDER: – Penso que V. Exa. 

é aquêle que menos poderia defender êsse ponto 
das operações de seguro para o Instituto dos 
Economiários, porque já se bateu brilhantemente 
pelo direito das Caixas Econômicas operarem com 
seus mutuários. Creio que V. Exa. está em 
contradição com a sua tese, porque agora, o Instituto 
dos Economiários é que vai ficar com êsse seguro, 
em prejuízo das Caixas Econômicas. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – "Data venia" 
do eminente Senador Othon Mäder, não existe 
contradição. Quando defendi aqui, o direito das 
Caixas Econômicas de operarem em seguros de 
rendas imobiliárias, não estava ainda criado o 
serviço. Evidentemente, defendo êsse direito – não 
digo privilégio porque farão, concomitantemente, e 
só contribuirão para êle os funcionários das Caixas 
que quiserem – ferido êsse direito, essa atribuição ao 
serviço social, òbviamente dêle ficarão privadas as 
Caixas Econômicas. Na ocasião em que defendi o 
projeto, não havia essa possibilidade. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. agora 
abandona as Caixas Econômicas. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não as 
abandono; justamente por defender as Caixas 
Econômicas é que sustento o direito do Serviço, que 
vai beneficiar os economiários. Se amanhã o Senado 
não atender aos reclamos dos funcionários, deixando 
de criar êsse Serviço eu continuarei, òbviamente, a 
defender o direita das Caixas Econômicas de 
fazerem o seguro. 

Êsses dois dispositivos, acima transcritos, 
para facilitar o nosso raciocínio, são considerados 
inconstitucionais e inconvenientes pelo nobre 
Senador Othon Mäder e, por isso, no seu respeitável 
parecer, são considerados como dignos de 
supressão. 

Aí está, porque, preliminarmente, afirmamos  
que o nobre Senador Othon Mäder, com suas emendas, 
procurou anualar a finalidade do Projeto e preju- 
 

ditar, fundamentalmente, o seu espírito, já que não 
se preocupou com a parte formal e técnica da 
proposição legislativa, para penetrar em campo 
que facultasse suprimir o que de singular existe no 
Projeto do nobre Deputado Tarso Dutra e que 
existia no Projeto do nobre Deputado Ulysses 
Guimarães, atual Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

Por que inconstitucional? 
O nobre Senador Othon Mäder não pode 

desconhecer que erramos sempre de dois modos 
diversos: ou raciocinando mal sôbre dados falsos ou 
raciocinando bem sôbre dados falsos. Nunca o nobre 
Senador Othon Mäder erraria no que diz respeito à 
primeira hipótese, pois o Congresso Nacional é 
sabedor das altas virtudes intelectuais e lógicas do 
nobre Senador Othon Mäder. Mas, necessário 
convir, ninguém está livre de incorrer em êrro, pelo 
fato de raciocinar bem sôbre dados falsos ou 
inexatos. 

No caso, que nos perdoe o nobre Senador 
Othon Mäder, mas houve um êrro fundamental; o 
nobre Senador raciocinou bem sôbre dados inexatos 
ou falsos. 

Sim, nada tem o art. 157 da Constituição 
Federal, inciso XVI, com a matéria impugnada, como 
tentaremos provar, à saciedade: 

1º) o art. 157, inciso XVI, dispõe o seguinte: 
Art. 157. A legislação do trabalho e da 

previdência social obedecerão aos seguintes 
preceitos, além de outros que visem a melhoria da 
condição dos trabalhadores. 

 
XVI. previdência, mediante contribuição da 

União, do empregador e do empregado,  
em favor da maternidade e contra as 
conseqüências da doença, da velhice, da invalidez 
e da morte. 

O SR. OTHON MÄDER: – Dá V. Exa. licença 
para um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Pois não. 
O SR. OTHON MÄDER: – A tese que defendo 

é: se o inciso XVI do art. 157 fixou como fontes de 
contribuição para a previdênvia social, a União, o em- 
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pregador e o empregado, não é lícito à lei ordinária 
estendê-las a outros. Essa a minha tese. Se a 
Constituição permitisse que, além dessas fontes, 
outras fôssem taxadas, então teríamos não só as 
três fontes, como outras que, porventura pudessem 
ser escolhidas para êsse fim. A Constituição, porém, 
fixou as três fontes. Não deu motivo para que 
qualquer outra fôsse procurada. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – No caso, 
porém, como o art. 4º foi configurado, há a 
contribuição tríplice dos empregadores, da União e 
dos empregados. 

O SR. OTHON MÄDER: – Só essas três 
fontes podem contribuir. Não se podem valer dos 
juros das Caixas Econômicas. Estão errados. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não há 
dispositivo algum que proíba atribuir-se ao Serviço 
êsses seguros. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não é preciso 
proibir. Desde que estabelece as três fontes não, se 
pode ir além. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Das três 
fontes para manutenção. 

2º) O Projeto nº 284, que cria o Serviço de 
Assistência e de Seguro Social dos Economiários, 
em nenhuma hipótese fere êste princípio 
constitucional, pois, com efeito, e ninguém pode 
negar, estão previstas as contribuições da União, 
dos Empregadores e dos Empregados, no art. 4º do 
Projeto. 

3º) Acontece porém, que nenhum dispositivo 
constitucional, proíbe, direta ou indiretamente, que 
entidades autárquicas ou paraestatais possam 
operar sôbre seguros, no sentido de obter rendas e 
no propósito de melhor manter-se econômicamente. 
Pelo contrário: a Constituição Federal não 
estabeleceu privilégios odiosos nesse sentido, e se o 
tivesse feito, já, de há muito, a IPASE não poderia, 
como entidade autárquica, operar sôbre seguros. 

O SR OTHON MÃDER – Permite Vossa 
Excelência mais um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Pois não 
O SR OTHON MÄDER: – Em favor dos  

meus argumentos posso citar Decreto  
do Sr Presidente da República, que  
determinou fôssem aquelas taxas, antiga- 
 

mente destinadas às contribuições de previdência 
social, transferidas para o Fundo Único da 
Previdência Social. O próprio Govêrno reconheceu 
por Decreto, que não era lícito, não era permitido aos 
institutos abastecerem-se em outras fontes, senão 
aquelas fixadas pela Constituição da República. 
Chamou a si a taxa de previdência, aplicada sôbre 
despachos, juros de dinheiros depositados e outras 
fontes, e considerou-a impôsto geral. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – O Govêrno 
não poderia reconhecer o que era ilícito, mas, sim, o 
que era mais conveniente. Procedessem os 
argumentos de V. Exa., seria o caso de o Govêrno, 
ao chamar a si a taxa de previdência – como bem 
acentua o nobre colega – reconhecer, 
expressamente, a inconstitucionalidade do Decreto; 
tal, porém, não se deu. 

O SR CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR GILBERTO MARINHO: – Com todo o 
prazer. 

O SR CUNHA MELLO: – O IPASE, por 
exemplo, em virtude do Decreto-lei número 2.865, de 
12 de dezembro de 1940, opera em seguro social e, 
até hoje, não me consta tenha, quem quer que seja, 
alegado a inconstitucionalidade dêsse diploma legal 
para evitar continue o IPASE a fazer seguro de 
natureza social. 

O SR GILBERTO MARINHO: – Agradecido a 
V. Exa. pelo aparte que vem corroborar a afirmação 
exarada, há pouco, de que, se se tivesse feito, de há 
muito, o IPASE não poderia, como entidade 
autárquica, operar nêsse ramo. 

O SR. CUNHA MELLO: – Já há legislação, 
como exemplo, do conhecimento de tôda a gente e 
para utilização geral. 

O SR GILBERTO MARINHO: – Grato a V. 
Exa. 

4º) O Projeto, no seu art. 4º, de maneira clara, 
expressa e categórica bem distingue  
as contribuições dos meios de renda, quando 
consigna: 

..."contribuições e rendas seguintes:" 
5º) Conseqüentemente, o nobre  

Senador Othon Mäder, confundindo, 
preliminarmente, contribuições com ren- 
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das, partiu de um dado falso, de um dado inexato, e 
que, portanto, prejudicou, fundamentalmente, o 
desenvolvimento de seu raciocínio Raciocinou, mas 
partindo de uma premissa falsa, só poderia chegar, 
como chegou, a uma falsa conclusão. 

6º) Prevalecesse o critério do nobre Senador 
Othon Mäder e, então, ter-se-ia que alterar todo o 
sistema da Previdência Social e os próprios Institutos 
e Caixas entrariam em insolvência efetiva e prática, 
pois não podemos desconhecer, de qualquer 
maneira, e em nenhuma hipótese, que existem 
vários sistemas financeiros aos quais o seguro social 
está recorrendo no mundo. E se reconhecemos essa 
diversidade de sistemas financeiros, não podemos, 
também, em nenhuma hipótese, desconhecer qual o 
critério adotado no Brasil. 

7º) O sistema adotado no Brasil e do qual não 
se distancia, aliás, o Projeto nº 284, não prevê, 
apenas, as Contribuições da União, dos 
Empregadores e dos Empregados para a 
manutenção do Seguro Social; é só observar-se os 
diversos trabalhos que existem sôbre esta matéria 
específica, entre os quais o Relatório pertinente à Lei 
Orgânica da Previdência Social (avulso da Câmara 
dos Deputados) e o bem fundamentada livro de 
Estanislau Fischlowitz – Previdência Social – 
publicado pelo Departamento Administrativo do 
Serviço Público – Ensino nº 4-1956. 

8º) Na verdade, existem, no mundo, 1º) 
Sistema de capitalização coletiva a prêmio geral; 2º) 
Sistema de repartição de capitais de cobertura, e 3º) 
Sistema usual de repartição. Ora, pelo sistema de 
adoção no Brasil, que é de capitalização, coletiva a 
prêmio médio geral, incorre em êrro, e, aliás, grave, 
quem sustenta que a manutenção da Previdência 
Social, se faz através da contribuição, tríplice, 
encarando, apenas, o art. 15, diversas rendas 
previstas legalmente. Aqui são os empréstimos 
hipotecários, ali os empréstimos sob consignação, 
acolá as operações imobiliárias, e, mais à frente, as 
operações de seguro, como se vê dos diversos 
regulamentos e leis em pleno vigor. 

9º) Não há, pois, que sustentar-se  
a inconstitucionalidade das rendas previstas no 
Projeto, quando elas são, apenas, o  
resultado da estrutura do tipo de or- 
 

ganização do seguro social, ou mais precisamente, 
são motivadas para atender aos recursos 
provenientes das contribuições e das rendas 
necessárias, tudo de acôrdo com o equilíbrio atuarial 
estabelecido. As rendas, pela sistema em vigor no 
Brasil, desempenham papel saliente para garantir a 
estabilidade do seguro social. Elas não são pré-
fixadas constitucionalmente, cabendo ao legislador 
especificá-las e determiná-las. 

Note-se, porém, que o nobre Senador Othon 
Mäder não se limitou a declarar a 
inconstitucionalidade da letra "f" do art. 4º e do art. 6º 
e seu parágrafo único. Foi além: Tentou demonstrar 
a sua inconveniência! 

Inconveniência por quê? 
A asserção do nobre Senador Othon Mäder no 

sentido de que "Enganam-se os que pensam que a 
exploração do Seguro Privado é um negócio sempre 
lucrativo" não encontra apoio na realidade dos fatos. 
Temos que partir do pressuposto de que os balanços 
das companhias de seguro expressam a verdade da 
sua vida econômica e financeira, e, através dêles, 
verificamos que essas companhias apresentam 
consideráveis lucros. E, demais, pelo fato de certas 
companhias terem fracassado, não temos o direito 
de considerar o negócio não lucrativo, pois, tôdas as 
emprêsas estão sujeitas a fracassarem se não se 
submetem a contrôles administrativos, econômicos e 
financeiros. A verdade é que as fontes de receita de 
operações de seguro são certas, desde que 
observados os princípios técnicos internacionais, aos 
quais, por lei, e por efeito de contrôle do Govêrno 
Federal, tôdas as companhias estão subordinadas. 

O eminente patrício, Dr. João Henrique, 
Presidente do Conselho Superior das Caixas 
Econômicas Federais, ex-Deputado Federal e ex-
Presidente da Câmara dos Deputados, em seu belo 
e fundamentado livro – "As Caixas Econômicas 
Federais sob o Impacto da Legislação Fragmentária" 
– publicado em 1956, estuda detidamente, e de 
forma impressionante, a questão das seguros  
em face das Caixas Econômicas Federais, 
mostrando e provando, à saciedade, com dados 
estatísticos e cifras eloqüentes, que as Caixas 
Econômicas Federais gastam enormes quantias  
para cobertura dos imóveis de sua proprie- 
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dade e a ela hipotecados, bem como, com seguros 
contra acidentes e coletivos. E, fundamentando os 
bons resultados propiciados pelo seguro às 
companhias seguradoras, evidencia a existência da 
cláusula de participação nos lucros, existente nos 
contratos em vigor. 

Não deve ser considerada como inconveniente 
a inovação do Projeto de autoria do nobre Deputado 
Tarso Dutra. As vinte e uma Caixas Econômicas 
Federais, representadas pelos seus eminentes 
Presidentes, na 10ª Reunião Congressual, realizada 
em julho de 1956, examinaram, detida e 
refletidamente, o Projeto nº 284, e resolveram, 
unânimemente, com o apoio integral dos sete 
Membros do Conselho Superior das Caixas 
Econômicas Federais, apoiar e louvar, em todos os 
seus têrmos, o Projeto em questão. O Conselho 
Superior, por exemplo, como órgão orientador e 
fiscalizador dessas Caixas Econômicas, em múltiplas 
oportunidades, tem demonstrado a conveniência  
e a oportunidade da transformação dêste projeto em 
Lei. 

E, mais ainda: não expressa a realidade dos 
fatos a argumentação do nobre Senador Othon 
Mäder, no sentido de que o Projeto irá prejudicar o 
que aliena, o que fere profundamente o Tesouro 
Nacional: é justamente a legislação de seguro social 
atualmente em vigor, como ressaltou, em têrmos 
enérgicos, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, Doutor Juscelino Kubitschek, em razões 
de veto, amplamente divulgadas. 

Não pode desconhecer o nobre Senador 
Othon Mäder que as Caixas Econômicas Federais 
são garantidas pelo Tesouro Nacional e que 
quaisquer medidas que sejam tomadas em benefício 
dessas Autarquias o são, também, em benefício do 
Tesouro Nacional. 

6. Quanto à Emenda nº 5-A 
Sustenta o nobre Senador Othon Mäder que 

"é de todo injustificável restringir dràsticamente o 
limite de idade para admissão dos economiários". E 
adiante: "Nos demais setores de trabalho do país 
não há limite de idade ou se existe é bem mais  
alto do que o pretendido neste Projeto. E é  
ainda grave injustiça fechar as portas do tra- 
 

balho a homens úteis, experientes e cheios de 
responsabilidade de família, como são aquêles cujas 
idades medeiam entre 36 a 50 anos de idade". 

Data venia, o nobre Senador Othon Mäder 
incorre numa contradição ao sustentar o que acima 
está consignado, para justificar a sua Emenda nº 5-
A, pois ao justificar a sua Emenda 4-C, declarou que 
"As operações de seguro implicam em vários e 
delicados problemas de gestão técnica e de caráter 
econômico e financeiro, requerendo organização 
adequada e pessoal especializado. Seguro é hoje 
uma ciência das mais avançadas e aperfeiçoadas e 
quem não estiver preparado para a dura 
concorrência ou não puder administrar seus serviços 
com o máximo de rendimento aliado ao mínimo de 
despesas, será derrotado inexoràvelmente. Além 
disso, experiência e tradição no ramo são requisitos 
indispensáveis ao êxito de um empreendimento 
segurador". 

A limitação contida no parágrafo único do art. 
2º da Projeto foi dada, justamente, pela "Gestão 
Técnica", pela "Experiência e pela Tradição", tudo 
buscando o êxito do "empreendimento segurador" 
que constitui o Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários. 

O limite de idade está contido no Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários, ao qual 
estão vinculados os servidores das Caixas 
Econômicas Federais, e centenas de servidores 
deixaram de ser aceitos por êste Instituto, justamente 
por terem ultrapassado o limite de idade. O limite de 
idade está determinado nos Regimentos Internos das 
Caixas Econômicas Federais. O limite de idade é o 
elemento básico para todos os cálculos 
verdadeiramente atuariais. E se não levarmos em 
consideração o limite de idade, dentro das tabelas de 
mortalidade, todo e qualquer empreendimento 
segurador torna-se uma aventura contrária aos 
interêsses nacionais. 

Existe o idealismo utópico e o idealismo orgânico. 
No primeiro caso, ainda que se reconheça o sentido  
de humanidade em que esteja fundamentando um 
procedimento legislativo, existe uma falsa interpretação 
de idealismo, pois êste deve estar planejado dentro  
de categorias de realidade. No segundo caso, 
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devemos verificar como êsse idealismo pôde ser 
praticado, realizado, executado, no tempo e  
no espaço, dentro de princípios técnicos e  
científicos. 

E, demais, o nobre Senador Othon Mäder não 
deve esquecer que existe uma diferença muito 
grande entre Seguro Social e Seguro Privado. Como 
bem ressalta Estanislau Fischlowitz (Previdência 
Social, 1956, página 43 e seguinte): "No seguro 
privado o indivíduo fica em primeiro plano. Existe 
aqui uma relação proporcional entre a contribuição 
paga e o grau do risco que o seguro representa 
individualmente". No seguro social, no entanto, 
temos que ver o conjunto, o todo dos segurados, 
para estabelecer normas técnicas atuariais, e, assim, 
qualquer concessão fora dêsses cálculos além de 
tornar-se demagógica, prejudica, fundamentalmente, 
a estabilidade técnica e atuarial da entidade 
seguradora. "O indivíduo não interessa aos seguros 
sociais como tal mas, sim, como membro de um 
grupo social". 

O Projeto nº 284 expressa um conjunto de 
medidas orgânicamente consideradas, em face da 
técnica atuarial. A Emenda nº 5-A, em última análise, 
decreta a insolvência do Serviço de Assistência e de 
Seguro Social dos Economiários, e tira-lhe qualquer 
fundamento de gestão técnica. 

7. Quanto à Emenda nº 6-C 
O Projeto no seu art. 11, letra "a", dispõe o 

seguinte: 
"Art. 11 – A Administração do SASSE 

estruturada na presente lei obedecerá aos seguintes 
princípios: 

"a) – Um Presidente de nomeação  
do Presidente da República dentre os  
segurados com mais de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício. 

O nobre Senador Othon Mäder com  
sua Emenda nº 6-C propôs que se acrescente  
no final: ..."escolhido de uma lista tríplice resultante 
de eleição entre os associados ativos e 
contribuintes". 

Objetiva essa Emenda, segundo está escrito, 
evitar que a direção do Serviço de Assistência e 
Seguro Social dos Economiários sofra influências 
políticas partidárias. Mas data venia, a prevalecer o 
critério da Emenda ter-se-ia que admitir a 
impossibilidade: 

(Lendo) 
De o Presidente da República escolher 

livremente os dirigentes dos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, bem como, das demais 
Autarquias e Órgãos Para-estatais. 

Isto constitui um absurdo dentro dos princípios 
estabelecidos pela Constituição Federal. São 
Poderes da União: o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Não 
pode o legislativo restringir a capacidade de escolha 
dos dirigentes do Serviço a ser criado, dentre os 
associados e contribuintes eleitos. 

A tendência no Congresso Nacional é bem 
outra. No ano de 1956 o Congresso Nacional aprovou 
um Projeto, originária de Mensagem da Presidência 
da República que alterava a Lei Orgânica das Caixas 
Econômicas Federais, no que esta dispunha sôbre a 
eleição do seu Presidente, para que o Chefe do Poder 
Executivo pudesse nomear livremente o Presidente do 
Conselho Superior, entre os membros daquele órgão 
de deliberação coletiva. Foi, assim, alterada a redação 
do art. 4º do Regulamento aprovado pelo Decreto 
número 24.427, de 1934, revigorado pelo Decreto-lei 
nº 8.455, de 1945. 

A Emenda nº 6-C do nobre Senador Othon 
Mäder objetiva, justamente, o contrário: privar o 
Presidente da República de nomear livremente os 
dirigentes das entidades autárquicas. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência outro aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Pois não. 
O SR. OTHON MÄDER: – As restrições da 

emenda são, justamente, para fazer os 
economiários, de fato, dirigentes dos seus Institutos. 
Não se pretende coibir o Presidente da República de 
nomear livremente os dirigentes das entidades 
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autárquicas, e, sim, que o faça, arbitràriamente, 
como vem ocorrendo. Nomeie como quiser, mas 
dentro de uma relação de funcionários e servidores 
das Caixas Econômicas. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – O Presidente 
da República nomeia livremente os vinte e  
um dirigentes das Caixas Econômicas Federais e,  
no entanto, essa liberdade não impediu  
atingissem aquelas entidades o grau de prestígio e 
confiança que desfrutam no seio do povo  
brasileiro. 

8. Quanto à Emenda nº 7-C 
O art. 15 do Projeto declara o  

seguinte: 
"Art. 15 – Ao SASSE, ficam assegurados os 

direitos, regalias, isenções e privilégios de que goza 
a Fazenda Nacional". 

O Senador Othon Mäder deseja, com sua 
Emenda nº 7-C, que se substitua no art. 15, no final, 
onde se diz: ..."Fazenda Nacional" por ..."os institutos 
e caixas de previdência social de outras categorias 
profissionais". 

Justificando sua Emenda nº 7-C declara o 
nobre Senador Othon Mäder que "não pode um 
instituto ou qualquer entidade estatal ser equiparado 
à Fazenda Nacional, em direitos, regalias, isenções e 
privilégios". E adianta: "Pode-se sim, conceder-lhes 
favores específicos, mas não confudi-los com o 
próprio Estado". 

As instituições de utilidade pública, as 
autarquias federais, órgãos paraestatais, gozam  
de todos os privilégios inerentes a essa condição, 
pelo que o patrimônio, serviços e negócios dessas 
entidades ficam isentos de impostos, taxas  
e emolumentos, ou outros quaisquer tributos 
federais. 

E' matéria pacífica, sôbre a qual, aliás, o 
Supremo Tribunal Federal, ainda no ano de 1956, 
baixou um longo e respeitável Acórdão, 
reconhecendo às autarquias federais direitos, 
regalias, isenções e privilégios. 

No caso, as Caixas Econômicas Federais, 
subordinadas ao Ministério da Fazenda, e garantidas 
pelo Tesouro Nacional, estão diretamente vinculadas ao 
 

Serviço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários, pelo que, como já se disse, as 
vantagens, direitos, regalias e isenções conferidos 
àqueles Serviços o são, também, ao Tesouro Nacional. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência mais um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. OTHON MÄDER: – Nesse ponto, 
também, julgo que V. Exa. não tem razão porque se 
já estivessem gozando de tais privilégios como o 
nobre colega declara, não havia necessidade de lei. 
Já lhes estavam assegurados êsses direitos pela 
Constituição. O que não se pode é equiparar um 
instituto autárquico, paraestatal, à Fazenda Nacional. 
Esta deve ter sempre preeminência sôbre qualquer 
entidade. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Ninguém 
contesta essa preeminência da Fazenda Nacional, 
mas o fato de estarem gozando de direitos e 
garantias não impede que, de vez em quando, sejam 
suscitadas dúvidas perante os tribunais. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. verificará 
que a minha intenção foi consubstanciar a 
concessão de todos êsses favores, porém, de outra 
forma. A lei que disciplinar a vida do Instituto os 
concederá mas não é, desde já, considerá-lo 
absoluto, igual à Fazenda Nacional. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – O projeto não 
considera igual. Estende, porém, ao Instituto aquêles 
favores que a jurisprudência tem deferido às Caixas 
Econômicas Federais. 

O SR. OTHON MÄDER: – O Projeto o 
equipara à Fazenda Nacional. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Para efeito de 
concessão de favores. 

Não há qualquer confusão entre o Serviço que se 
pretende criar com o próprio Estado, pois o sentido e o 
alcance do art. 11 do Projeto estabelece, apenas, uma 
regra reconhecida pela doutrina, pela legislação e pela 
jurisprudência, apenas através de têrmos diferentes. 

Em conclusão, pois, as emendas em número de 
sete, apresentadas pelo nobre Senador Othon Mäder, 
e aprovadas pela Comissão de Finanças, devem ser 
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rejeitadas pelo Plenário, por tudo o que ficou exposto 
e provado. 

Essas emendas não objetivam aprimorar, 
corrigir e melhorar o Projeto de Lei em pauta, pois, 
em última análise, elas têm por fim alterar, modificar 
o mesmo, anular o espírito que norteou o Projeto no 
que diz respeito à organização e ao funcionamento 
do Serviço de Assistência e de Seguro Social dos 
Economiários. 

E, por fim, considerando que o nobre Senador 
Othon Mäder, no seu respeitável parecer, declarou 
que: 

"Tudo indica, realmente, que seria aflitivo para 
os envolvidos na questão, procrastinar-se por mais 
algum tempo a solução particular do caso que os 
atinge". 

Não há como justificar o envio do Projeto à 
nobre Comissão de Justiça, para que seja apreciado 
o art. 18 que declara: 

"Art. 18. As importâncias referentes a 
prestação de benefício e auxílios, ressalvados os 
descontos relativos à obrigação de prestar alimentos, 
reconhecida por vida judicial, não estão sujeitas a 
seqüestros, arrestos e penhoras". 

O projeto foi devidamente apreciado pela 
nobre Comissão de Justiça da Câmara dos 
Deputados, que não levantou, direta ou 
indiretamente, qualquer dúvida sôbre a 
constitucionalidade do referido art. 18, o qual além 
de não ser inconstitucional estabelece princípio que 
honra os foros jurídicos do eminente autor do 
Projeto, Deputado Tarso Dutra, pelo seu alto sentido 
e profundo alcance social. 

Em suma, o Senado Federal, rejeitando as 
emendas apresentadas pela nobre Comissão de 
Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 284, 
de 1956, que dispõe sôbre a Organização dos 
Serviços de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários, para, afinal, aprová-lo, está 
contribuindo para que no Brasil, depois de tantos 
anos, se estabeleça uma Lei sôbre Previdência 
Social dentro de moldes absolutamente dinâmicos e 
adequados às realidades econômicas e sociais da 
Nação. 

O Senado Federal, depois da publicação dos dois 
livros do eminente patrício – Doutor João Henrique –  
 

ex-parlamentar dos mais ilustres e brilhantes, sôbre as 
Caixas Econômicas Federais não pode mais 
procrastinar a solução do problema de previdência 
social, quanto aos economiários. O livro "Introdução ao 
Estudo dos Problemas Básicos das Caixas 
Econômicas Federais" e o livro "As Caixas Econômicas 
sob o Impacto da Legislação Fragmentária" – são 
obras que falam, eloqüentemente, da responsabilidade 
que pesa sôbre o Congresso Nacional na solução 
dêste problema. E, posteriormente, as palavras 
enérgicas do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, em razões de veto, quando apreciou a Lei 
nº 2.755, de 1956, mostram e provam, também, que as 
Caixas Econômicas Federais, que são garantidas pelo 
Tesouro Nacional, estão ameaçadas quanto ao seu 
equilíbrio econômico-financeiro, por fôrça da legislação 
em vigor. 

A solução desse magno problema que 
interessa a vinte e uma Autarquias Federais, que 
tratam da economia popular, bem como, a mais de 
10.000 economiários, é um imperativo de ordem 
patriótica. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Frederico 
Nunes, segundo orador inscrito. 

Durante o discurso do Sr. Gilberto Marinho o 
Sr. João Goulart deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Lima Teixeira. 

O SR. FREDERICO NUNES *: – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, de início desejo 
prestar homenagem ao ilustre titular da cadeira que 
eventualmente ocupo, nesta Casa, meu eminente 
amigo, Senador Coimbra Bueno. 

Político do mais alto padrão moral, 
administrador de notáveis qualidades e espírito de 
ampla visão. S. Exa., nos últimos vinte anos, tem 
sido como cidadão, como Governador de Goiás e 
seu representante nesta alta Câmara, um denodado 
lutador, um legítimo campeão da idéia da mudança 
da Capital da República. 

E agora que Sua Excelência, o  
Presidente da República, em boa hora e 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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com louvável determinação, impôs-se a árdua tarefa 
da construção de Brasília, é justo se lembre e 
ressalte o trabalho notável do Senador, Coimbra 
Bueno (Lendo). 

Sr. Presidente, ao ocupar pela primeira vez a 
tribuna do Senado da República, devo confessar que 
me sinto sumamente honrado. Lamento não possa 
trazer a êste plenário a palavra alvissareira de 
otimismo, de tranqüila confiança nos altos destinos 
de nossa democracia. Não quero, também, fazer 
monótonas confissões de desalento, de 
desesperança. 

Nem as fanfarras do ufanismo inconseqüente, 
nem os soturnos clamores de pessimismo 
negativista. 

Encaro com realidade o atual panorama 
político. 

Senhor Presidente, estamos em pleno 
desenvolvimento da luta pela usurpação do mandato 
que mais de 150 mil eleitores do Distrito Federal 
conferiram ao Deputado Carlos Lacerda. Querem, a 
todo transe, calar a palavra, amordaçar a liberdade 
democrática do bravo parlamentar, neutralizar a sua 
fiscalização ativa, onipresente, não importando que 
tal procedimento golpeie a Constituição. 

E' preciso que o silêncio do líder udenista 
restabeleça a serenidade de espíritos intranqüilos. 

E' preciso negar à Nação o conhecimento de 
seus males e de suas mazelas. 

Por trás do episódio Lacerda forças poderosas 
se movimentam e, como cortina musical – o som de 
clarins, o ruído de tanques – a sombra da ditadura. 

Não se iludam os ilustres representantes do 
povo: – o que está em jôgo não é o mandato de um 
Deputado, cuja cassação por motivos políticos, 
jamais, constituirá fato isolado e inócuo nesta 
atribulada República. 

O que está em jôgo é o regime democrático, 
abalado em sua estrutura, atingido em seu núcleo 
essencial de existência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem. 
O SR. FREDERICO NUNES: – A Carta Magna 

deixaria, mais uma vez, de ser a garantia, o fortim 
invulnerável das instituições democráticas. 

A palavra de ordem é afastar o Deputado 
Carlos Lacerda da tribuna da Câmara. Nesse afã era 
patente, de início, a desorientação dos líderes que se 
envolveram em terrível cipoal, num açodamento, de 
todo, injustificável, em marchas e contramarchas 
pelas caladas da noite. 

Mas o sacrifício de Lacerda entra em choque, 
esbarra, violentamente, com o art. 44 da Lei Magna. 

Para o leigo, em assuntas jurídicos, a letra e o 
espírito deste artigo não deixam dúvidas, não 
permitem chicanas, não admitem subterfúgios. 

Não pode ser contornado, nos limites da lei – é 
claro – mesmo pelos mais hábeis sofistas. 

Não há como negar a meridiana, a integral, a 
absoluta clareza do texto constitucional. 

Homens responsáveis porfiam em usurpar  
o mandato de Lacerda, o que seria repetir, com 
menor ostentação de fôrça – agora prontidão e  
alerta nos quartéis – uma frontal agressão à Carta 
Magna. 

Senhor Presidente: O Brasil deve integrar-se 
na posse plena e definitiva de suas conquistas 
democráticas. Urge que se acabe com êste estado 
de constante sobressalto e de insegurança em que 
vivemos, com esta intranqüilidade que tumultua e 
perturba a vida da Nação. 

Há que se evitar, a todo custo, que 
desapareça, por completo, a confiança do povo nos 
seus líderes. 

Querem eliminar Carlos Lacerda da vida 
pública porque o Deputado, em severa vigilância, 
denuncia fatos condenáveis ou criminosos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) – E' um 
concorrente incômodo: homem trabalhador, 
inteligente, culto, honesto e eficiente, querem 
eliminá-lo porque é uma concorrência que prejudica 
aos que não têm essas qualidades. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Agradeço a 
aparte de V. Exa. (Lendo). 

Entretanto, Senhor Presidente, não é de hoje 
que os desfalques, as negociatas, a fraude, a 
malversação dos dinheiros públicos, ou, simplesmente, 
o roubo de vultosas somas depois de des- 
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cobertas, seguem o triste ritual de sempre: rigorosos 
inquéritos, declarações formais de que os culpados 
serão severamente punidos. 

Tudo muito enérgico, muito correto, muito 
bonito. Vem, então, a inexplicável parada, o 
amortecimento, o silêncio final e tudo cai em suave e 
generoso esquecimento. 

A impunidade, pura e simples, seria o fim, se 
não deixasse o terrível miasma, o pernicioso 
exemplo a contaminar as consciências, a 
enfraquecer o caráter, a amolecer a austeridade de 
costumes, a minar os princípios da moral. 

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

O SR. FREDERICO NUNES: – Perfeitamente. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A Maioria 

governamental, infelizmente, não compreendeu, 
ainda, que, cassando o mandato do nobre Líder da 
União Democrática Nacional, pratica verdadeiro 
suicídio. Afinal de contas, agora, como sempre, 
todos aquêles que se querem perder ficam 
dementados. Segundo o provérbio latino Luos vult 
perdere Jupiter, primo dementat. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Obrigado a V. 
Exa. 

(Lendo) A irresponsabilidade se generaliza e o 
ciclo vicioso da decomposição se instala. Senhor 
Presidente: No entrechoque das paixões políticas, no 
terra-a-terra das ambições pessoais, nas rações 
primárias de vaidades e interêsses contrariados e de 
orgulho ferido, no tumulto das lutas políticas, é, 
absolutamente necessário que as nossas gloriosas 
Fôrças Armadas se mantenham fora e acima do 
ambiente político, para que possam exercer, com 
serenidade, os altos e nobres deveres que a Nação 
lhes confiou, porque representam a garantia de sua 
própria sobrevivência. 

– A paixão política é sempre má conselheira e a 
Nação ficaria à mercê da insânia de espíritos 
conturbados pelo facciosismo partidário. Não faço 
afirmações levianas. Juristas renomados, professôres 
de direito, homens da mais alta responsabilidade 
cultural e política, deixam-se envolver pela 
partidarismo ortodoxo e o povo assiste ao espe- 
 

táculo melancólico de um corre-corre desordenado 
para calar a voz de Carlos Lacerda, de qualquer 
jeito, num vale-tudo que não corresponde ao alto 
nível da nossa cultura política, das nossas tradições 
liberais, dos nossos fóros de civilização. 

O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. FREDERICO NUNES: – Perfeitamente. 
O SR. NELSON FIRMO: – Não aprovo nem 

aplaudo o pedido de licença para processar o Sr. 
Carlos Lacerda. No dia 22 de abril, entretanto, com 
as prisões do meu Estado cheias de líderes 
operários, por ordem do General Cordeiro de Farias 
– um dos defensores do bravo jornalista Carlos 
Lacerda – pronunciei violento discurso no Senado, 
considerando que a liberdade de um líder operário 
era tão preciosa quanto a do combativo diretor da 
"Tribuna da Imprensa". Pois bem: nem o Sr. Carlos 
Lacerda nem o seu jornal levantaram a voz para 
defender os operários metidos nos xadrezes 
imundos da Capital de Pernambuco. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O aparte de 
V. Exa. não invalida, em nada, a tese jurídica 
brilhantemente levantada pelo nobre Senador 
Frederico Nunes. 

O SR. NELSON FIRMO: – E' meu pensamento 
e o declaro. O Sr. Carlos Lacerda só sente suas 
próprias dores; não sente as do meu povo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Inicia o 
nosso colega sua atuação parlamentar com um 
discurso em favor da causa mais sagrada que se 
pode, neste momento, defender no Brasil: a da 
intangibilidade do parlamentar. 

O SR. NELSON FIRMO: – Estou ao lado do Sr. 
Carlos Lacerda; apreciaria, no entanto, que S. Exa. 
estivesse ao meu lado, na defesa dos líderes 
operários presos pelo Governador Cordeiro de Farias. 
Aquêle parlamentar, entretanto, não proferiu uma 
palavra com referência ao meu violento discurso; nem 
a "Tribuna de Imprensa" aludiu ao assunto. Tal 
procedimento não é correto; isso é apreciar, 
unilateralmente, os problemas políticos nacionais. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Acredito 
seja justo o ressentimento de V. Exa. 
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O SR. NELSON FIRMO: – Justíssimo. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Em nada 

altera, no entanto, o crime que se pretende praticar 
contra o mandato do Deputado Carlos Lacerda. 

O SR. NELSON FIRMO: – Não apoio a licença 
para processá-lo. Apenas lamento que S. Exa., tão 
bravo na defesa da sua liberdade e da de seus 
amigos, tenha silenciado diante das prisões dos 
meus correligionários de Pernambuco. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. 
deve considerar, primordialmente, que ao Deputado 
Carlos Lacerda, nesse momento, não sobra tempo. 

O SR. NELSON FIRMO: – Não estabeleço 
diferença substancial entre a liberdade de um líder 
operário e a do Deputado Carlos Lacerda. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Perdoe-me 
V. Exa. Há diferença fundamental, consubstanciada 
nas garantias constitucionais. Há diferença enorme. 
Mas, não é o que desejo discutir. V. Exa. precisa 
considerar que ao Deputado Carlos Lacerda, neste 
momento, não sobra tempo, um segundo, sequer, 
para tomar conhecimento do que V. Exa., eu, ou 
outro Senador declaramos, nesta Casa. 

O SR. NELSON FIRMO: – Mas, a brava 
"Tribuna da Imprensa" podia publicar, ao menos, 
uma palavra, verberando o que se passa em 
Pernambuco. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. 
precisa, inicialmente, respeitar a capacidade de 
trabalho desenvolvida pelo Sr. Carlos Lacerda, na 
defesa da sua liberdade. 

O SR. NELSON FIRMO: – Eu o admiro. S. 
Exa., no entanto, devia, também, reservar alguns 
minutos para defender as liberdades dos operários, 
feridos, em minha terra. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sempre que 
V. Exa. defender a liberdade contará com o nosso 
apoio. Se, sôbre o caso que V. Exa. denunciou à 
Nação, o Senhor Carlos Lacerda não se pronunciou, 
é porque dele não teve conhecimento. 

O SR. NELSON FIRMO: – Havia um  
brilhante representante da "Tribuna da Imprensa" 
nesta Casa, – que ouviu a voz de um representante 
do povo de Pernambuco. Admiro-me que o jornal 
 

de S. Exa. ignore o que se passa no meu Estado. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Então, V. 

Exa. quer se queixar do representante da "Tribuna 
da Imprensa"; não mais o Sr. Carlos Lacerda. 
Deixemos a apuração dêsses fatos para depois. O 
que está em jôgo, neste instante, é a sobrevivência 
do regime. 

O SR. NELSON FIRMO: – Defendo a 
sobrevivência do regime. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não 
podemos perder tempo com questiúnculas. Todos 
aquêles que são democratas devem formar, unidos, 
na defesa do mandato do Deputado Carlos Lacerda. 
A cassação ou a restrição dêsse direito poderá ser 
fatal, pois, significará a véspera da ditadura. 

O SR. NELSON FIRMO: – Não se defende o 
regime encarcerando-se, em xadrezes imundos, 
líderes operários, como se fêz no meu Estado. 

O SR. FREDERICO NUNES: – (Lendo) Sr. 
Presidente, país infeliz êste em que o povo sofre e 
os políticos paralisam a vida da Nação com questões 
pessoais de ódio e de vindita. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem. 
O SR. FREDERICO NUNES (lendo): – Mas, a 

capacidade de resignação tem o seu limite, a 
tolerância tem o seu ponto de saturação. 

A Nação, assoberbada por múltiplos e 
gravíssimos problemas, se debate nas vizinhanças 
do colapso econômico, da desagregação social, do 
caos, do aniquilamento – Senhor Presidente. – O 
bom senso e a serenidade devem predominar no 
espírito dos políticos. E' preciso que os líderes 
atentem no sofrimento do povo e procurem 
solucionar os seus problemas, mitigar suas 
angústias, amenizar suas aflições. 

Tantos dias de discussões estéreis, de 
debates, de confabulações, de pesquisas laboriosas 
e inúteis arrebatados ao estudo sério dos legítimos e 
sagrados interêsses dos brasileiros. 

Lembrem-se os nobres Deputados que teimam 
em imolar o líder udenista, que a Nação está no 
limiar da pior das crises: – a crise de confiança, 
criando ressentimentos, gerando intranqüilidades, 
preparando o desatino. 
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O povo brasileiro merece melhor tratamento e 

clama por melhor atenção aos seus males e 
deficiências. (Muito bem; muito bem. Palmas 
prolongadas. O orador é cumprimentado). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Sebastião 
Archer, terceiro orador inscrito. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, Senhores 
Senadores. O problema rodoviário do Estado do 
Maranhão apresenta-se extremamente grave: 
pràticamente isolado do resto do País, apenas, com 
o acesso marítimo e, assim mesmo, muito longe de 
atender às reais necessidades do Estado, debate-se 
a grande unidade federativa do Norte com a falta de 
meios para sua produção, fazendo-se urgente a 
execução de medidas que corrijam essa falta de 
rodovias. 

São Luís, como Belém do Pará, hoje ainda 
continua, odiosamente, na qualidade de Capital de 
Estado completamente isolada da rede rodoviária 
nacional. 

Essas considerações, Sr. Presidente, estão 
sendo feitas como conseqüência das declarações do 
Sr. Deputado Pedro Braga que, da tribuna da 
Câmara, afirmou: 

"...Há pouco, ao inaugurar o 15º Distrito 
Rodoviário, no Maranhão, S. S. se negou a 
comparecer a uma reunião para a qual fôra 
convidado pela Associação Comercial do Maranhão 
– a fim de obter esclarecimentos sôbre as ladroeiras 
do Departamento Estadual de Estradas de 
Rodagem, sob o seu patrocínio e do 15º Distrito 
Rodoviário..." 

Ora, Sr. Presidente, é necessário que se 
restabeleça a verdade, e esta, está muito longe das 
afirmativas do Senhor Pedro Braga. Aliás, já o nobre 
Deputado Último de Carvalho, rebatendo as 
acusações do parlamentar maranhense, classificou-
as de imprecisas e de não merecerem crédito. 

O honrado Diretor-Geral do  
Departamento Nacional de Estradas de Ro- 
 

dagem, engenheiro Edmundo Régis Bittencourt, 
quando em visita ao nosso Estado, a fim de 
inaugurar o 15º Distrito Rodoviário, não foi convidado 
pela Associação Comercial. 

O convite a que se alude, foi feito ao Dr. João 
Damião de Souza Rio procurador do DNER, e um 
dos acompanhantes do Dr. Régis Bittencourt. Foi 
àquele Senhor, que o Dr. Eduardo Aboud, em nome 
da Campanha da Produção, consultou sôbre a 
possibilidade de uma visita do Sr. Diretor à sede da 
Campanha, ocasião em que seriam debatidos 
problemas sôbre as iniciativas da Campanha no 
setor rodoviário. Não se cogitou de apresentar 
denúncias, nem seria crível que se aproveitasse da 
estada do Diretor do DNER, na qualidade de 
hóspede do povo maranhense, para tais atitudes. 

Por outro lado, a assertiva do Deputado Pedro 
Braga é tanto mais intempestiva, quando se sabe que 
isso seria quase impossível ao 15º Distrito Rodoviário, 
sòmente agora inaugurado, por haverem sido 
malbaratadas tantas verbas em tão pouco tempo. 

Aconteceu, no entanto, que a consulta feita ao 
Dr. José Damião, foi por êle mesmo, respondida com 
a impossibilidade de ser atendido o convite dado o 
programa de viagem do ilustre Diretor do DNER. 

Cabe, aqui, assinalar o meu depoimento 
pessoal sôbre o Engenheiro Fernando Xavier de 
Souza, a quem, em feliz hora, foi entregue a direção 
do 15º Distrito Rodoviário. Também, à frente do 
Departamento de Estradas de Rodagem do 
Maranhão, o Dr. Ruy Ribeiro de Mesquita, tem se 
dedicado ao máximo para o progresso do nosso 
Estado, revelando-se profissional capaz e honesto. 

E' de se notar, aliás, que o Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem ao delegar ao 
órgão rodoviário estadual plenos poderes para a 
aplicação dos recursos financeiros federais, não 
mais interfere na administração rodoviária estadual, 
já que esta é autônoma. 

Tanto esta Casa, como a Câmara dos 
Deputados, já rejeitaram com parecer unânime da 
Comissão de Constituição e Justiça, projeto de 
iniciativa do nobre Deputado Saturnino Braga, consi- 
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derado inconstitucional, porque, justamente, visava a 
permitir a ingerência do DNER nos órgãos 
rodoviários estaduais. 

Outra inverdade pronunciou o Deputado Pedro 
Braga, ao se referir à verba de 38 milhões de 
cruzeiros dispendida com a pavimentação da 
Estrada BR-21, no trecho de saída da cidade de São 
Luís. 

O Maranhão recebeu 33 milhões de cruzeiros 
para melhoramentos e pavimentação, quantia esta 
que foi gasta no trecho aludido, que é constituído de 
rodovia com 16 metros de largura; trata-se da 
rodovia tronco, acesso e saída de São Luís, percurso 
especial e importante, ligando o centro da cidade ao 
Aeroporto do Tirirical. Ali foram feitos os necessários 
movimentos de terra, foram construídas linhas de 
meio fio e sargetas, obras de drenagem, promovidas 
as retiradas dos trilhos dos bondes e postes de 
corrente elétrica, efetuando-se, outrossim, o seu 
assentamento em outra situação, a fim de poder-se 
chegar àquele mínimo de largura exigido pela 
intensidade do tráfego local. 

Mais, ainda, Senhores Senadores: com esta 
mesma verba foi removida a tubulação do 
abastecimento de água da Capital, e efetuados 
pagamentos na usina de asfalto, adquirido 
equipamento diverso e maquinária própria. 

Será demasiada esta verba para tantos e tão 
importantes trabalhos? Ou será que o Sr. Pedro 
Braga quis apenas tentar fazer demagogia à custa 
de tão relevantes serviços que vêm sendo prestados 
ao Maranhão, pelo DNER, na pessoa do engenheiro 
Régis Bittencourt? 

E' assim, Sr. Presidente, que nos dias que 
correm, sem maiores cuidados, ataca-se a 
honorabilidade de eminentes homens públicos, 
lança-se a dúvida no espírito do povo e prejudica-se 
o progresso de meu Estado. 

Hoje, podemos estar seguros do acêrto com 
que agiu o eminente Presidente Juscelino Kubitschek 
ao escolher o técnico Edmundo Régis Bittencourt 
para a Direção-Geral do DNER. 

Penso, no entanto, haver esclarecido as 
dúvidas, julgo haver defendida a honra de eminentes 
brasileiros e colaborado para a paz e progresso  
do Estado do Maranhão. (Muito bem. Muito bem) 
 

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

Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, quarto orador inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI *: – 
Senhor Presidente, quando, há poucos instantes, o 
nobre Senador Frederico Nunes, eminente 
representante do Estado de Goiás, proferia vibrante 
oração, no exame de aspectos políticos da 
atualidade, ouvimos, do ilustre representante de 
Pernambuco, Sr. Nelson Firmo, palavras que 
constituem verdadeira apóstrofe e que retratam à 
diátese do caráter nacional, sobretudo do nosso 
caráter político, mal que precisa vir a ser curado 
pelos meios claros e insofismáveis que a democracia 
nos apresenta, mas que perdurarão enquanto 
nossos homens públicos não se compenetrarem dos 
seus deveres para com a coletividade. 

E' lamentável, Sr. Presidente, que a Nação, no 
instante em que precisa trabalhar, se encontre 
perturbada pelo chamado "affaire" Carlos Lacerda. 
Bem ponderou, entretanto, o nobre Senador Nelson 
Firmo, em demonstração evidente da insuficiência de 
nossa educação política, e seu protesto, 
violentamente feito nesta Casa, altissonantemente 
proferido neste recinto, não encontrou, todavia, 
qualquer receptividade nas linhas dêsse bravo órgão 
de publicidade, que é a "Tribuna da Imprensa", a 
cuja frente está o espírito combativo do Sr. Carlos 
Lacerda. 

Acentua o nobre Senador Juracy Magalhães 
que o regime está em risco de soçobrar por causa do 
assunto Carlos Lacerda; da mesma maneira 
reconheço a maior autoridade nas palavras do nobre 
Senador Nelson Firmo, porque, se o regime pode 
periclitar por êsse fato, da mesma sorte, periclitará, 
se os homens, quaisquer que sejam, operários ou 
capitalistas, não encontrarem o resguardo das 
autoridades aos seus direitos elementares. 

O SR. NELSON FIRMO: – Muito bem. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 

podemos compreender democracia que estabelece 
diferenças e cria desigualdades dessa espécie. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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Talvez por isso mesmo, o grande Enrico Ferri, 
na sua "Sociologia Criminal", advogava justiça única 
para todos, a fim de que nos processos não fôsse 
possível, como sói acontecer, ficarem os ricos e 
poderosos resguardados por defesa pertinaz, 
enquanto os miseráveis são atirados ao léu da sorte, 
sem que encontrem palavras de defesa ampla, 
indispensável e necessária. 

Diria, portanto, Sr. Presidente, que êsse é um 
dos aspectos negativos da política nacional. Mas, 
não vim à tribuna para... 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Justamente virava eu o disco – permitam-me a 
expressão – quando V. Exa. pede licença para 
aparte; mas terei muito prazer em ouví-lo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente 
porque V. Exa. se referiu ao caso tratado, há pouco, 
no debate entre o nobre Senador Nelson Firmo e a 
humilde aparteante de V. Exa., desejo esclarecer a 
minha opinião. Penso que ante os perigos que se 
apresentam para a vida do regime, como o caso do 
Deputado Carlos Lacerda, qualquer enfraquecimento 
atingirá a causa geral da Democracia. Suscitar outro 
caso, no momento, para mostrar que não tivera 
tratamento jurídico devido, é maneira de enfraquecer 
a batalha que estamos travando. 

O SR. NELSON FIRMO: – V. Exa. acha que o 
General prendendo líderes operários, está 
defendendo o regime? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Perdão. 
Quem disse isso? V. Exa. é que o está declarando. 

O SR. NELSON FIRMO: – Combatamos tudo, 
simultâneamente: a concessão de licença para 
processar o Sr. Carlos Lacerda, e, também, o 
General que se desmanda. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Faça Vossa 
Excelência a declaração por sua conta, mas não 
queira colocar em minha bôca as palavras que está 
proferindo. 

O SR. NELSON FIRMO: – Não o pretendo, 
em absoluto. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Gostaria 
que o nobre Senador Kerginaldo Caval- 
 

canti ouvisse essa consideração que faço... 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou 

ouvindo. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...porque 

não desejo ver minhas palavras deturpadas.  
Acho que o direito do operário à liberdade  
é tão sacrossanto quando o de qualquer outro 
cidadão. 

O SR. NELSON FIRMO: – Muito bem. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não é isso 

que está em jôgo. Quis assinalar que, neste instante, 
tôdas as fôrças democráticas devem concentrar o 
poder de suas vozes na defesa do mandato 
parlamentar, que está em perigo. A história política 
do Brasil nos ensina que, tôda vez que se ofende a 
um mandato parlamentar, é a véspera da ditadura 
que vem a caminho. Assim, nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, foi que proferi aquelas 
palavras, e no espírito de justiça de V. Exa. há de 
existir agasalho para a retificação que estou 
proferindo. 

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

O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem): 
– Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a  
Casa sôbre se consente na prorrogação regimental 
da hora do Expediente, a fim de que o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti possa concluir sua 
oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Juracy 
Magalhães. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 

Presidente, agradeço a nímia gentileza do nobre 
Senador Juracy Magalhães e, bem assim, a dos 
meus colegas de plenário. 

Não pensei, sequer, um instante, em deturpar 
o pensamento – que bem compreendi – do ilustre 
representante da Bahia. Frisei, apenasmente, a cir- 
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custância deplorável de que, em nosso país, ainda 
não criamos ambiente democrático seguro, de modo 
que, quando ameaçada uma das liberdades 
fundamentais, todos nós nos levantássemos, como 
um corpo só, para impor a nossa vontade, através do 
protesto. 

Realmente, Sr. Presidente, para desgraça 
nossa, assim é. O fato trazido à baila pelo ilustre 
representante do Estado de Pernambuco, nos seus 
aspectos clamorosos também mereceria divulgação 
ampla na Imprensa e a atenção dos oposicionistas 
combatentes. No caso, a mesma liberdade 
ameaçada na pessoa do Sr. Carlos Lacerda, 
encontra-se já não sob ameaça potencial, mas 
violentamente coarctada num dos cidadãos líderes 
operários do Estado de Pernambuco. 

Não sei definir, com precisão, o conceito de 
violência; todavia, se é violência ameaçar o Sr. 
Carlos Lacerda de processo – e convenho que seja 
não menos violência – é talvez ainda maior, no 
aspecto material e objetivo, atirar-se um líder 
operário, sem razão de ser, a uma enxovia, para 
purgar o nefando crime de ter opinião. 

Sabem os eminentes colegas quanto vem 
sofrendo a Humanidade pelo direito de manifestar-se 
livremente; pelo direito de dizer qualquer cidadão 
aquilo que pensa do regime político; pelo direito do 
combater pelas suas prerrogativas e vantagens; pelo 
direito, enfim, de assentar suas liberdades em 
terreno mais firme. 

A história da Humanidade está pontilhada de 
fogueiras, de assassínios, de trucidamentos bárbaros 
daqueles que se votaram à defesa das liberdades 
individuais. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. mais um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
todo a prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Consultei  
o nobre Senador Nelson Firmo sôbre se fôra 
requerido "habeas corpus" para os operários  
feridos em sua liberdade, pois me parecia a medida 
imediata a ser adotada. Quanto à manifestação feita 
por S. Exa., perante o Senado e fortalecida por  
V. Exa., não sei como, jurìdicamente, ela possa  
ser definida, mas na arte militar chamamos a isso 
 

uma "diversão" criar um ataque secundário, para 
diminuir o ímpeto do ataque principal. 

O SR. NELSON FIRMO: – Êssa não foi o meu 
propósito; não será, nem seria. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (para o Sr. 
Nelson Firmo): – Folgo em ouvir o depoimento de V. 
Exa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Nobre 
Senador Juracy Magalhães; não entendo  
de militanças, mas devo dizer que V. Exa., ainda  
há pouco, neste recinto, fêz o que poderíamos 
chamar tática diversionista. Sabe, perfeitamente,  
o nobre colega que um dos argumentos  
mais interessantes da Oposição, é consolidar,  
numa só direção, o ataque, perdendo de vista  
tôdas as outras incidências ou inflexões que 
poderiam ocorrer. Pode, portanto, o nobre colega 
estar certo de que, no caso, o "habeas corpus" é 
remédio legal. Que significa geralmente o "habeas 
corpus"? – E' o sentido de uma violência iminente  
ou já perpetrada. Ora, quando se pratica violência, 
para a qual há o remédio "habeas corpus",  
a conseqüência lógica que nos aflora ao espírito  
é a circunstância de estar o cidadão já sofrendo 
coação, por parte da autoridade policial ou 
administrativa. 

Vê V. Exa., meu nobre colega, que não 
honraria ao ilustre Governador do Estado de 
Pernambuco, nem àqueles que o defendem, a 
alegação de que as vítimas poderiam recorrer a êsse 
remédio legal, que é o bill de indenidade do "habeas 
corpus". 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ainda agora 
– V. Exa. me perdoe – parece que há impropriedade 
na maneira de expressar seu pensamento, porque 
alude aos defensores do Governador de 
Pernambuco, e eu não tomei a defesa de S. Exa., no 
caso. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. não tomou in specie, mas o fêz in generi. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Apenas 
perguntei se fôra requerido "habeas corpus",  
porque me parecia o meio mais adequado de 
proteger-se um operário tolhido na sua liberdade. 
Vim dar minha contribuição ao nobre Senador 
Nelson Firmo. 
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O SR. NELSON FIRMO: – A contribuição é 
das mais ilustres. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradeço a V. Exa. E o nobre Senador Nelson Firmo 
deve estar ainda mais agradecido do que eu. 

O SR. NOVAES FILHO: – Dá licença para um 
aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não; e devo acentuar que não estou acusando a 
quem quer que seja. 

O SR. NOVAES FILHO: – Tomo e tomarei 
sempre, neste plenário, a defesa do Governador 
Cordeiro de Farias. 

O SR. NELSON FIRMO: – Não terá mais um 
voto dos operários pernambucanos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Não faço questão. 
Quando cumpro com meu dever, não tenho nenhum 
objetivo eleitoral. 

O SR. NELSON FIRMO: – Defendendo uma 
violência, Senador Novaes Filho? 

O SR. NOVAES FILHO: – Por ter cumprido 
meu dever, fui reeleito, e aqui estou pela 
magnanimidade do povo pernambucano. 
Continuarei, por conseqüência, a exercer o meu 
mandato, de acôrdo com as diretrizes da minha 
consciência. 

O SR. NELSON FIRMO: – O Governador 
prendeu ou não líderes operários? 

O SR. NOVAES FILHO: – Vou responder a V. 
Exa. Pernambuco inteiro, nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, ficou estarrecido com a notícia de que 
dois líderes operários tinham sido conduzidos à 
Policia para averiguação. 

O SR. NELSON FIRMO: – Dois, não; quatro. 
O SR. NOVAES FILHO: – Quatro e 

Pernambuco estarreceu-se, porque durante dois 
anos de Govêrno do General Cordeiro de Farias, 
jamais alguém foi chamado à Polícia do Estado para 
prestar esclarecimentos de qualquer ordem. Mas o 
Govêrno do Estado, tão cedo o General foi 
informado... 

O SR. NELSON FIRMO: – Um Deputado 
Estadual foi prêso no interior de Pernambuco e 
arrastado até Recife. 

O SR. NOVAES FILHO: – Desta tribuna, já 
expliquei o caso dêsse Deputado estadual, que tanto não 
teve a importância que V. Exa. declara, que a Assem- 
 

 

bléia de Pernambuco está, quase tôda, solidária com 
o Governador Cordeiro de Farias. 

O SR. NELSON FIRMO: – E' porque a Maioria 
da Assembléia do meu Estado é subornada pelo 
dinheiro da loteria. 

O SR. NOVAES FILHO: – São solidários com 
o Sr. General Cordeiro de Farias, inclusive 
Deputados estaduais da corrente política de V. Exa. 

O SR. NELSON FIRMO: – Não aperto a mão 
de um Deputado dêsses. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permita o nobre 
orador que eu conclua meu aparte. O Governador do 
Estado adotou providências imediatas, e êsses 
operários foram postos em liberdade. Não houve, 
conseqüentemente, violência. Naturalmente, ao 
serem chamados à Polícia os operários telegrafaram 
ao Senador Nelson Firmo. Daí o protesto de S. Exa. 
Nem me preocupei com trazer o assunto a plenário, 
porque, em Pernambuco, ninguém lhe deu 
importância. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Senhor Presidente, vê Vossa Excelência como são 
as paixões políticas e como é difícil... 

O SR. NELSON FIRMO: – V. Exa. está 
vencendo o Senador Apolônio Salles, na corrida da 
sucessão. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
...nesse interregno, chegar a um denominador 
comum. Não tenho, portanto, essa pretensão, e não 
desejaria trazer ao terra-terra dos debates o caso 
particularista de Pernambuco. 

Sr. Presidente, eu estava trazendo à 
consideração dos meus ilustres pares a 
demonstração... 

O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permita V. Exa. que eu conclua meu raciocínio. 
Sustento a tese de que, infelizmente, em nosso  
país, os fatos políticos interessam, exclusivamente,  
a grupos políticos que os vêem, ora através de  
vidros côr-de-rosa, ora através de vidros  
sombrios, significando que ainda no plasmamos, 
suficientemente, nosso sentido democrático;  
ainda não criamos, realmente, uma consciência 
democrática; ainda não superpusemos ao  
nosso ego êsse altruísmo indispensável 
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que estereotipa e caracteriza as sociedades 
avançadas. 

V. Exa. nobre Senador Nelson Firmo, vai 
honrar-me, agora, com o seu aparte. 

O SR. NELSON FIRMO: – Penso que não se 
defende o regime, apenas, em um setor da vida 
nacional. Quando o General Cordeiro de Farias 
exorbita, e, violentamente, atira em xadrezes 
imundos líderes operários, ofende o regime; 
desserve o regime. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, se assim ocorreu, se o fato é esse, não 
há dúvida de que está sendo praticada violência ao 
direito constitucional. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se Vossa 
Excelência parte da condicional... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
estou afirmando, porque discuto uma tese. Pode ter 
acontecido ou pode não ter acontecido. Mas, na 
hipótese de haver acontecido, assevero – e, nêste 
caso, creio que o meu nobre colega, Senador Juracy 
Magalhães me apoiará... 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – 
Evidentemente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...terá 
havido uma violência ao Direito Constitucional. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se Vossa 
Excelência estabelece uma condicional, é porque 
não se sente suficientemente esclarecido sôbre o 
fato. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Realmente não estou. 

O SR. NELSON FIRMO: – Acabo de receber 
telegrama dos estudantes do Recife, dizendo que o 
meu discurso anda de mão em mão pelas ruas da 
cidade. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
posso, Sr. Presidente, nem poderia, estar na tribuna 
para asseverar fatos que ignoro. Apenas declarei 
que, se se verificaram, são infringentes do preceito 
constitucional. 

O SR. NELSON FIRMO: – Defendo o 
Deputado Carlos Lacerda, e S. Exa. não defende os 
líderes operários do meu Estado. A diferença 
substancial é essa. 

 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Foi o 
que V. Exa. disse, e neste ponto de vista, eu me 
permito fazer "data venia", reparo à atitude da 
Oposição. E' verdade que o nobre Senador Juracy 
Magalhães esclareceu que, neste instante, só existe 
uma causa a defender, um interêsse democrático, 
que é, o de salvar o mandato do ilustre Deputado 
Carlos Lacerda. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não é bem 
isso. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Às 
vezes, tradutore, traditote... 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O que é 
preciso é concentrar tôdas as fôrças da Democracia, 
aplicando o princípio da economia de fôrças. Impõe-
se defender a todo transe o mandato do Deputado 
Carlos Lacerda, porque é fundamental para o 
regime. V. Exa., como jurista, sabe que no dia em 
que não prevalecerem os direitos, as regalias 
constitucionais, previstos nos artigos 44 e 45 da 
Carta Magna, o regime democrático estará 
desaparecido no Brasil. Parece inteiramente claro 
meu pensamento. Não creio que um homem da 
inteligência de V. Exa. possa encontrar dificuldade 
em ver o que está claro. Só se a intenção de V. Exa. 
é realmente a de criar um novo "front" para dificultar 
a batalha da Oposição com as fôrças da Maioria. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ao 
contrário. 

O SR. NELSON FIRMO: – O "front" deverá 
abranger só o meu Estado, para a defesa das 
liberdades. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Todos 
devemos empenhar-nos na defesa da frente 
democrática. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – A batalha 
que estamos travando, aqui no Senado, interessa a 
todo o Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Mas 
que esta defesa não se faça só numa direção, 
porque, realmente, poderá levar-nos a um mal, 
querendo criar a virtude, poderemos produzir a 
peçonha em vez de criarmos um órgão de salvação 
nacional, podemos criar outro de infecção nacional. 
Certos fatos, por um direito inconcebível, pode- 
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rão aglutinar-se de tal maneira que, em vez de 
salvarem o organismo da Pátria, o farão perecer. Se, 
nesta hora, nossas atividades convergirem para o 
caso Carlos Lacerda, quem poderá dizer não 
criaremos, no organismo nacional, uma espécie de 
abcesso, de purulência, que infectará todo o 
organismo destruindo-o? 

Ataquemos os males nas diversas direções de 
que nos vêm... 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...com 
um esfôrço conjugado, mas sem desprezar tudo 
aquilo que passa servir de contaminação. 

Ouço, agora, o aparte do nobre Senador João 
Villasbôas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. 
assinala muito bem que devemos convergir o 
pensamento unânime para o caso Carlos Lacerda; e, 
entretanto, justamente, ao contrário, vem 
procedendo a Maioria na Câmara dos Deputados. Há 
um mês, tudo se paralisou ali. Não há andamento de 
projeto algum; não há discussão de interêsse geral 
para o País, porque a Maioria se concentrou, 
exclusivamente, na medida de cassação do mandato 
do Deputado Carlos Lacerda. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, mais pelas circunstâncias do que pela 
minha vontade, fui arrastado a êste debate político, 
no qual V. Exa. há de reconhecer que me sinto um 
tanto ou quanto marginalmente. Não há, realmente, 
uma linha de profundidade, nem terei talvez uma 
espécie de divisor de águas para me situar na 
discussão dos eminentes colegas da Minoria. Devo, 
porém, dizer, que é lamentável, é terrívelmente 
lamentável, é, desagradàvelmente, lamentável, que o 
Brasil, com problemas tão graves, tão sérios, 
problemas tão profundos, se deixe assoberbar, como 
que, exclusivamente, pelo chamado caso Carlos 
Lacerda! 

O SR. MEM DE SÁ: – Por culpa de quem? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Era 

caso que talvez não deveria ter nascido. 
 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – A agitação é 
tecla do Govêrno. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está criticando o 
Govêrno com a Maioria. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. se esquece de que sempre fui um homem que 
pensou livremente. Ainda que pertencendo à Maioria, 
jamais abdiquei do direito de pensar, que, para mim, 
é virtude fundamental. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem! Todos 
lhe reconhecemos esta qualidade. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado a V. Exa. 

Membro da Maioria, fui, talvez, o primeiro que 
se manifestou entre os Senadores, contra o processo 
ao Senhor Carlos Lacerda, por não considerá-lo 
razoável. Emiti esta opinião não só através de 
jornais, como do Rádio. 

O SR. NELSON FIRMO: – Também, eu o fiz, 
através da "Tribuna da Imprensa". 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Se 
penso, existo, e assim direi como Descartes: não 
posso abdicar da faculdade de raciocinar e, inclusive, 
da de opinar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permita-me Vossa 
Excelência completar o raciocínio cartesiano: – 
Penso, logo estou contra o Govêrno. Até o nobre 
colega se rebelou, e critica o Govêrno. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Queria ver V. Exa. contra a Oposição; aí sim. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sou muito contra a 
oposição... do Govêrno. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ora,  
o que é Govêrno? Govêrno, Sr. Presidente,  
é o aspecto geral da administração de um país,  
e, de certo modo, até, as oposições são govêrno. 
Encontra-se êste princípio dentro da sistemática do 
nosso Direito Constitucional. Assim, quando S. Exa. 
diz que combato o Govêrno não afirma inverdade, 
proclama, um estado de alma, um estado de fato. O 
estado de alma é fruto do exame das circunstâncias. 
Temos que apreciar os acontecimentos,  
e êles, muitas vêzes, nos conduzirão a 
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manifestações diferentes daquelas que estão na 
órbita do Poder Executivo. Os que apoiamos o 
Govêrno, temos que seguir uma linha geral, 
resultante da convergência de sentimentos políticos, 
dentro dos quais nos aproximamos para resolver os 
problemas que interessam ao Govêrno constituído. A 
Oposição, no entanto, encarando êsses problemas à 
luz de outras circunstâncias, de outras 
probabilidades, encontra, para solução dos mesmos, 
diretrizes diferentes, que poderão, até, mesmo, ser 
mais fecundas do que as que se apresentam ao 
espírito da Maioria. E', neste sentido, Sr. Presidente, 
que compreendo as oposições, que compreendo a 
Maioria e a Minoria. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Devo acentuar 
que a voz de V. Exa. foi a primeira, entre os 
elementos da Maioria, a se levantar neste recinto, 
para apoiar a minha argumentação, quando, pela 
primeira vez, aqui falei sôbre o caso da ofensa aos 
direitos legítimos do Deputado Carlos Lacerda. Com 
a franqueza de pronunciamento que lhe é habitual, 
V. Exa. deu seu apoio leal e sincero, declarando-se 
contrário a qualquer violação do direito às 
imunidades parlamentares. Naquele momento, 
Vossa Excelência secundava as palavras do 
Senador Cunha Mello, que, também, nesse sentido 
se manifestou. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado a V. Exa., que acaba de fazer a mais 
ampla justiça, não só a mim, mas, também, à 
dignidade da Maioria desta Casa. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Folgo 
imensamente em ouvir êste registro e gostaria que 
as palavras de V. Exa. ecoassem por todo o Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Proclamo ao povo brasileiro, que a Maioria do 
Senado Federal tem autonomia suficiente para se 
manifestar, para pensar e se dirigir. 

Declaro ainda ao Senado que tenho mais uma 
responsabilidade, além da pessoal, a de líder de uma 
das bancadas que pertencem à Maioria. 

 

Sempre que convoco os meus colegas de 
bancada lhes digo: "penso dêste modo, mas desejo 
encontrar a soma dos sentimentos dos eminentes 
pares. Se houver, porventura, divergência 
fundamental, estarei sempre predisposto a abrir mão 
de meu ponto de vista. 

Pertencente à Maioria desta Casa, jamais 
encontrei, da parte do nosso super líder, êsse 
egrégio concidadão, Senador Filinto Müller, 
obstáculo de monta à manifestação livre de meu 
pensamento. A Maioria desta Casa compreende, 
polìticamente, seus deveres, orienta-se, 
políticamente, mas não perde de vista os deveres e 
as prerrogativas da personalidade humana. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço a 
nobreza do depoimento de V. Exa., que muito me 
honra e enche de orgulho a Maioria do Senado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Presto-o para evidenciar, diante da Nação, que só 
em nome da Maioria desta Câmara Alta, teria eu a 
possibilidade de usar da palavra, abordando tema 
desta espécie, particularmente, de natureza moral e 
espiritual, para demonstrar e proclamar que aqui 
temos agido, e agiremos sempre, não perdendo de 
vista nossas responsabilidades para com o povo, e 
mais do que isso, para com a nossa própria 
consciência. 

Sr. Presidente, o que há de singular em tudo 
isso é que, muitas vêzes, longas são as estradas 
tomadas pelo caminheiro. Ia eu a um pouso próximo, 
quando fui encontradiço com as palavras dos meus 
nobres colegas, que me trouxeram o amparo e o 
auxílio de sua colaboração. Desviei-me para fim 
remoto, a que não desejava atingir, mas levado fui, 
e, já, agora, sinto que o tempo me é curto e talvez 
ingrato, de tal forma ingrato e curto, que não 
chegarei à meta desejada. 

Nada obstante, frisarei, para o Senado, que o 
escôpo que me norteava, com certeza, era o de 
dirigir apêlo ao eminente Sr. Presidente da 
República, Dr. Juscelino Kubitschek, e ao ilustre 
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Sr. Ministro da Viação, no sentido de que, quanto 
antes, trouxessem lenitivo aos trabalhadores da 
Estrada de Ferro Sampaio Correia, do meu Estado, 
aos mais modestos dêsses trabalhadores, os 
tarefeiros, que estão, há meses e meses e mais 
meses, sem receber as melhorias do seu salário, 
jungidos a uma situação econômica das mais 
precárias. 

Pretendia, quando iniciei minha oração,  
pedir ao Sr. Presidente da República que, quanto 
antes... 

O SR. NELSON FIRMO: – Peça-o diretamente 
ao Chefe da Nação; não vá ao Ministro. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
...largasse – deixem-me que use esta expressão – o 
quadro dêsses tarefeiros, de modo a que pudessem 
vir a se beneficiar do aumento a que têm direito. 

A vida, em Natal, está caríssima. Nesta 
cidade, para viver, o operário tem que despender 
uma soma de sacrifícios excepcionais. Qualquer 
diminuição que sofram ou venham a sofrer, 
redundará num clima de angústia, que é preciso 
evitar, pela compreensão e boa vontade dos nossos 
homens públicos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – As 
dificuldades decorrentes da alta do custo de vida  
são gerais no Brasil. V. Exa. fala no caso de Natal; 
mas deveria reconhecer que elas se estendem a 
tôdas as capitais e cidades brasileiras. O Sr. 
Presidente da República, no entanto, no discurso 
proferido no Estádio da Vasco da Gama, declarou 
que a carestia já estava detida. Como pode o  
nobre colega conciliar a afirmação do mais alto 
dignatário da Nação, com as palavras que está 
proferindo sôbre a dificuldade de vida dos operários 
de Natal? 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que está finda 
a prorrogação da hora da expediente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permita-me V. Exa. que responda ao ilustre 
representante da Bahia. 

A tese que V. Exa. oferece, nobre  
Senador Juracy Magalhães, é tão vasta  
que eu precisaria de horas para versá- 
 

 

-la. Em primeiro lugar, não sou porta-voz da Maioria 
que apoia o Sr. Presidente da República; em segundo 
lugar, é preciso interpretar as palavras de S. Exa. 

Ora, apresentada como foi a tese que se 
irroga à responsabilidade do Chefe da Nação, 
certamente, teria razão o nobre Senador Juracy 
Magalhães na malícia com que formulou a pergunta, 
porém, se a examinarmos mais 
circunstanciadamente, chegaremos à conclusão de 
que o Sr. Juscelino Kubitchek não fez, exatamente, a 
afirmação que se lhe atribui. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! O tempo de V. Exa. está 
terminando. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, V. Exa. me adverte pela segunda vez e, 
devo dizer, sempre fui de obediência exemplar às 
determinações da Mesa, da qual, aliás, faço parte. 
Agradecendo a Vossa Excelência, encerro estas 
considerações. (Muito bem; muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento encaminhado à Mesa. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 148, DE 1957 
 
Para que possa o Senado votar, melhor 

esclarecido, o Projeto de Lei nº 36, de 1953, de sua 
iniciativa, Lei Orgânica do Serviço de Radiodifusão e 
o uso e exploração dos canais para o mesmo 
designados, requeiro que, sôbre o referido projeto e 
emendas, seja ouvido o Ministério da Viação, por 
intermédio do seu órgão técnico – A Comissão 
Técnica de Rádio. 

Outrossim, requeiro, mais, que ao Senado  
seja remetido o projeto de lei – Telecomunicações,  
– elaborado pela Comissão Especial instituída para 
tal objetivo, composta do professor Odilon de 
Andrade, consultor jurídico do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, e seu representante, professor 
Fernando Tude de Souza, representante do 
Ministério da Educação e Cultura; Coronel Gerardo 
de Campos Braga, representante do Estado-Maior 
das Fôrças Armadas; Tenente-coronel Francis- 
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co Fernandes Filho, engenheiro, representante do 
Conselho de Segurança Nacional; Dr. Edgard Saboia 
Ribeiro representante do Departamento dos Correios 
e Telégrafos; Dr. Antonio da Rocha Paranhos, 
representante da Comissão Técnica do Rádio; 
Capitão-de-fragata José Cláudio Beltrão Frederico, 
representante do Ministério da Marinha; Major, 
aviador Hilton Manes, representante do Ministério da 
Aeronáutica; engenheiro Dr. Saint Clair Lopes e 
oficiais administrativos do D.C.T. – Octacílio Horta 
Soares e José de Souza Vieira. 

Como se trata de projeto de tramitação, já 
muito demorada no Senado apesar da importância 
do assunto, requeiro, mais, que o pedido, em seus 
dois itens, seja considerado e atendido no prazo de 
quinze (15) dias. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. 

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem) *:– Sr. 
Presidente, trata-se do requerimento do nobre 
Senador Cunha Mello, para diligência a respeito do 
projeto que regulamenta a radiodifusão? 

O SR. PRESIDENTE: – Exatamente, nobre 
Senador. 

O SR. MEM DE SÁ: – Lamento que o nobre 
Senador Cunha Mello tenha requerido a audiência do 
Ministro da Viação e Obras Públicas, sôbre projeto 
que está para entrar em primeira discussão na 
sessão de quarta-feira próxima. 

Começo, portanto, por levantar a seguinte 
questão de ordem: a aprovação do requerimento do 
ilustre representante do Amazonas determina a 
retirada da proposição da Ordem do Dia da próxima 
quarta-feira, conforme estava estabelecido? 

O SR. PRESIDENTE: – Não se deliberou, 
ainda, incluir a matéria na Ordem do Dia da próxima 
quarta-feira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente,  
requeri a inclusão do projeto em Ordem do Dia,  
e minha questão de ordem é sôbre se a 
requerimento do nobre Senador Cunha Mello 
suspenderá essa inclusão. Solicitara eu à Secreta- 
 
_________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

 

ria da Presidência do Senado figurasse a proposição 
na Ordem do Dia desta semana. Aliás, o ilustre Líder 
do Partido Trabalhista Brasileiro concordara 
plenamente com essa inclusão. Pergunto, por isto, 
se o requerimento determina a retirada do projeto ou 
a impossibilidade de ser êle incluído na Ordem do 
Dia, para primeira discussão, ainda nesta semana. 
(Muito bem!) 

O SR. CUNHA MELLO (pela ordem) *: – Sr. 
Presidente, desejo retificar afirmação do nobre 
colega, Senador Mem de Sá. 

Não concordei com a inclusão do projeto na 
Ordem do Dia; simplesmente não poderia discordar, 
porque já estava êle em regime de tramitação 
normal; o caminho, a etapa, portanto, a seguir, era, 
exatamente, a inclusão na Ordem do Dia. 

Nos têrmos do requerimento que formulei – já 
aprovado pela Casa – o projeto não poderá ser 
discutido antes de chegar a esta Casa a palavra do 
Ministro da Viação e Obras Públicas sôbre o 
assunto, bem assim, a proposição a que me referi, 
elaborada por uma comissão especial. 

Como a primeira discussão não prejudica a 
apresentação de emendas, que me reservo o direito 
de oferecer, na segunda, concordo com a pretensão 
do meu eminente amigo, Senador Mem de Sá. 
(Muito bem!) 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, pedi a palavra, apenas,  
para consultar a Mesa sôbre se o requerimento do 
nobre Senador Cunha Mello já foi submetido à 
votação. 

Formulo a pergunta porque S. Exa., ao falar 
pela ordem, neste momento, declarou que o 
requerimento já fôra aprovado pela Casa. 

O SR. PRESIDENTE: – Cumpre-me informar 
ao nobre Senador que o requerimento ainda não foi 
submetida ao Plenário. 

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. 
Presidente, tendo formulado questão de ordem, 
aguardo solução para encaminhar a votação do 
requerimento. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

  



– 59 – 
 

O SR. PRESIDENTE: – Respondendo à 
questão de ordem de V. Exa. cabe-me informar que 
a aprovação do requerimento do nobre Senador 
Cunha Mello não obstará a inclusão do Projeto 
incluído na Ordem do Dia de quarta-feira próxima. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não será perturbada a 
tramitação do projeto? 

O SR. PRESIDENTE: – De forma alguma. 
Em votação o requerimento. 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a 

votação) *: – Sr. Presidente, o Projeto a que se 
refere o requerimento, não sofreu ainda, a primeira 
discussão. Vindo, portanto, à Ordem do Dia, durante 
esta semana poderão ser apresentadas emendas; e 
nesse meio tempo, será ouvido o Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas. Aliás, como o eminente 
Senador pelo Amazonas fixou o limite de quinze 
dias, peço ao ilustre Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro, cobre êsse prazo com inflexibilidade: isto 
é, se dentro de quinze dias não vierem as 
informações sôbre o Projeto referido no 
Requerimento em votação, espero que S. Exa. 
aponha sua assinatura no requerimento de urgência 
que apresentarei. (Muito bem). 

O SR. JURACY MAGALHÃES (para 
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, 
desejava pedir a atenção do Senado para a 
gravidade dêste Projeto, que procura dar as 
garantias indispensáveis às emprêsas de rádio e 
televisão para o cumprimento cio seu dever. 

Há poucos dias ouviu o Senado uma 
declaração franca, do nobre Senador Assis 
Chateaubriand, de que teria determinado a 
suspensão de um programa de televisão, do qual eu 
participaria, com receio das conseqüências, danosas 
para a sua emprêsa, de uma portaria baixada pelo 
Ministério da Viação, que permite até a cassação do 
canal, quando fôr, arbitràriamente, julgado 
conveniente por aquêle Ministério. 

Sr. Presidente, se a situação de  
pressão contra as emprêsas de Rádio e  
Televisão é de tal porte, neste instante, no  
País, que um homem do poder do 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

 

Senador Assis Chateaubriand se sente ameaçado na 
sua propriedade, o que não se dirá de outras 
companhias, mais fracas, que exploram o mesmo 
gênero de atividades? 

Assim, o Parlamento está no dever moral, no 
resguardo do funcionamento das instituições livres 
no Brasil, de encontrar um caminha que evite os 
abusos, mas, que, também, não propicie ao Govêrno 
o arbítrio, puro e simples, na ação contra as 
emprêsas que exploram os serviços de rádio e de 
televisão. 

Qualquer procrastinação que se faça neste 
instante é um desserviço prestado à Democracia. Eis 
por que secundo o apêlo do nobre Senador Mem de 
Sá, para que, se o Ministro da Viação não nos 
responder no prazo máximo de quinze dias, então 
façamos outra tramitação urgente dêste projeto, pois, 
nada é mais urgente, para a vida democrática do 
Brasil, do que o restabelecimento da liberdade da 
Televisão e do Rádio. 

Ainda há poucos dias, assistimos a magnífico 
comício da União Democrática Nacional, no Distrito 
Federal, que não pôde ser irradiado porque as 
emprêsas de rádio estavam, tôdas amedrontadas 
diante de possível ação vingativa do Governo da 
República, através de portaria do Ministério da 
Viação. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações 
que tinha a fazer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
Será feito o expediente, em cumprimento das 

diligências solicitadas. 
Sôbre a mesa outro requerimento. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 149, DE 1957 
 
Requeiro dispensa de interstício para o Projeto 

de Lei do Senado nº 29, de 1956, a fim de que figure 
na Ordem da Dia da sessão de amanhã. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. 

  



– 60 – 
 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto nº 29 será 
incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Mais um requerimento vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 150, de 1957 
 
Um dos mais clarividentes líderes da 

industrialização do país, ajudando corajosamente, a 
obra do fortalecimento de nossas fôrças econômicas, 
e emprestando, sempre, às suas ousadas 
realizações um sadio sentido de brasilidade, que não 
tem escapado à inteligência dos seus críticos, o Sr. 
Severino Pereira da Silva, cujo aniversário o dia de 
hoje assinala, mereceu ontem, a propósito dêsse 
acontecimento, notável artigo do embaixador e 
jornalista Assis Chateaubriand. 

Nêle o bravo industrial pernambucano está 
fixado no seu tamanho exato, sem nenhum exagêro, 
fielmente, razão por que, exceção apenas de um 
trecho, requeiro a sua inserção nos Anais do 
Senado. 

Sala das Sessões em 6 de maio de 1957. – 
Nelson Firmo. 

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

Sôbre a mesa projeto de resolução do nobre 
Senador Filinto Müller. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 9, DE 1957 

 
Altera o artigo nº 36 do Regimento Interno. 
 
Artigo 1º O artigo 36 do Regimento Interno 

(Resolução nº 7, de 1955) passa a ter a seguinte 
redação: 

"Artigo 36 – A Comissão Diretora é  
constituída pelo Vice-Presidente, pelos quatro 
Secretários e dois Suplentes de Secretários.  
A de Finanças terá dezessete membros,  
a de Constituição e Justiça, onze; as de  
Economia, Legislação Social e de Relações 
Exteriores, nove; as de Educação e Cultura, de 
 

 

Segurança Nacional e de Serviço Público Civil, sete; 
as demais, cinco membros cada uma. 

Artigo 2º – Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Justificação 

 
O desenvolvimento que têm tido os trabalhos 

das Comissões de Economia e de Legislação Social 
está a exigir o aumento da composição dêsses 
órgãos. 

É, justamente, para elevar o número de seus 
membros para nove que oferecemos o presente 
projeto de resolução que, no mais, mantém o 
disposto na Resolução nº 7, de 1955. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1957. – 
Filinto Müller. 

O projeto, ora apoiado, vai a imprimir, na 
forma do disposto no art. 214, parágrafo 1º do 
Regimento Interno. 

Vai ser lido outro requerimento. 
E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 151, DE 1957 
 
Requeremos, ouvindo o plenário, seja nomeada 

uma comissão de cinco Senadores (5), para 
representar o Senado na Exposição Agropecuária 
Industrial da cidade de Curvelo, Estado de Minas 
Gerais, a realizar-se nos dias 19 a 23 do corrente. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1957. 
Cunha Mello – Lima Guimarães – Neves da 

Rocha – Ezechias da Rocha – Fausto Cabral – 
Gaspar Velloso – João Nunes – Filinto Müller – 
Onofre Gomes. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento está 
devidamente apoiado. Será apreciado depois da 
Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 284, de 1956, que dispõe sôbre a organização do 
Serviço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários, e dá outras providências (em regime de 
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urgência, nos têrmos do art. nº 156, parágrafo 3º do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
143, de 1957, do Sr. Senador Cunha Mello e outros 
Srs. Senadores, aprovado na sessão de 2 do mês 
em curso), tendo Pareceres (ns. 240 a 242, de 1957) 
das Comissões de Legislação Social, favorável; 
Serviço Público, favorável; e de Finanças, favorável, 
com as emendas, que oferece sob números 1-Ca, 7-
C e dependendo de pronunciamento da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido o parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça. 
E' lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 261, DE 1957 
 
Da Comissão de Justiça, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 284, de 1956, que dispõe sôbre a 
organização do Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lineu Prestes. 
1 – Em sessão de 2 do corrente mês, após 

exposição feita pelo Senhor Presidente do  
Senado, foi aprovado pelo Plenário o envio do 
Projeto acima referido a esta Comissão de  
Justiça, para manifestar-se sôbre o seu artigo  
18. 

O Projeto nº 284-56, foi, na Câmara Federal, 
pela sua douta Comissão de Justiça, objeto  
de longo e fundamentado parecer, que concluiu, 
unânimemente, pela sua constitucionalidade. 

2 – Conforme se constata do referido parecer, 
não há, no Projeto em tela, qualquer principio ou 
norma que viole os postulados constitucionais. 

Levantada, entretanto, nesta Casa, pelo  
nobre Senador Othon Mäder, na Comissão de 
Finanças, dúvida sôbre o artigo 18, do Projeto em 
aprêço, veio a matéria à nossa apreciação, pelo  
que, atendendo à urgência requerida, passamos a 
opinar. 

Dispõe o artigo 18, do Projeto número 284-56, 
o seguinte: 

"Artigo 18 – As importâncias referentes à 
prestação de benefícios e auxílios, ressalvados os 
descontos relacionados à obrigação de prestar 
alimentos, reconhecidamente por via judicial, não 
estão sujeitas a sequestros, arrestos e penhores". 

Êsse dispositivo consagra um princípio 
adotado pelas legislações de quase todos os países 
e objetiva salvaguardar a instituição da família tendo 
por fundamento, para uma, a natureza dos bens, e 
para outros, motivos de ordem pública, ou de 
humanidade ou equidade. 

Reflete, outrossim, o espírito da nossa 
Constituição, quando, no seu art. 163, prescreve: 

"Artigo 163. – A família é constituída pelo 
casamento de vínculo indissolúvel e terá direito à 
proteção especial do Estado". 

Na verdade, dentro da evolução do nosso 
Direito Social, que tem suas raízes na nossa Carta 
Magna, a legislação brasileira, através de múltiplas 
leis, tem procurado, de todos os lados e modos 
proteger a instituição da família, de forma especial, 
E, por isso, quer no que se refere às leis civis, quer 
nas pertinentes a assistência e previdência, 
encontramos, sempre, normas de proteção à família. 

Observa-se, por exemplo, o que dispõe o 
nosso Código de Processo Civil, "ex vi" do seu artigo 
942, incisos VII e VIII. 

"Artigo 942. – Não poderão absolutamente ser 
penhorados: 

VII – Os vencimentos dos magistrados, 
professôres e funcionários públicos, o sôldo e 
fardamento dos militares, os salários e soldadas em 
geral, salvo para pagamento de alimentos à mulher e 
aos filhos, quando o executado houver sido 
condenado a essa prestação. 

VIII. – As pensões, tenças e montepios, 
percebidos dos cofres públicos, de estabelecimentos 
de previdência ou provenientes da liberalidade de 
terceiro, e destinados ao sustento do executado ou 
da família. 
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Comentando o artigo 942 do Código do 
Processo Civil. Amilcar de Castro (Comentários do 
Código de Processo Civil, Vol. X, pág. 200) mostra-
nos que "o dever do Estado, em matéria de 
assistência social, é dos mais importantes", e Léon 
Duguit encontra o fundamento dêsse dever no 
princípio que se impõe a governantes e a 
governados de nada praticarem contra a 
solidariedade. social e de fazerem que possa 
assegurar o desenvolvimento dessa solidariedade 
(Manuel de Droit Constitucionnel Français, pág. 277-
279). 

Não se projeta apenas o princípio 
constitucional, na proteção à família, no Código de 
Processo Civil, pois, verificamos que tôdas as leis 
que organizam e regulam os atuais Institutos de 
Aposentadoria e Pensões adotam essa mesma 
norma. 

Citemos, por exemplo, a Lei número 2.865, de 
12 de dezembro de 1940, que regula a organização 
e o funcionamento do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Servidores do Estado IPASE cujo artigo 
84 prescreve o seguinte: 

"Artigo 84. – As importâncias referentes à 
prestação de benefícios e auxílios, ressalvados os 
descontos relativos à obrigação de prestar alimentos, 
reconhecida por via judicial, não estão sujeitas a 
sequestros, arrestos e penhora". 

Verifica-se que o dispositivo do projeto nº 284-
56, ora sub-judice, no que diz respeito ao seu art. 18, 
é cópia literal do art. 84 da Lei Orgânica dó IPASE, 
que está em pleno vigor e sôbre o qual nunca foi 
levantada qualquer dúvida de quaisquer espécies, 
constitucional ou legal, jurídica ou técnica. 

Não há conflito, nem qualquer sentido 
antagônico, entre o que dispõe o texto constitucional, 
e o que regula o art. 18 do Projeto nº 284-56, mas, 
pelo contrário, existe uma concordância integral 
entre a norma fixada na nossa Carta Magna e o 
princípio estabelecido no projeto, êste aliás, calcado, 
integralmente, no que formula o art. 84 da Lei nº 
2.865, de 12 de dezembro de 1940, como 
ressaltamos. 

Pelo expôsto, somos de parecer  
que o Projeto nº 284-56, que dispõe  
sôbre a organização do "Serviço de As- 
 

sistência e Seguro Social dos Economiários" e dá 
outras providências, está perfeitamente enquadrado 
dentro dos princípios constitucionais, e merece, 
portanto, a aprovação desta Comissão. 

Sala das Comissões, em 6 de maio de 1957. 
Cunha Mello – Presidente. 
Linneu Prestes – Relator. 
Gilberto Marinho – Lima Guimarães – Ruy 

Carneiro – Argemiro de Figueiredo – Gaspar Velloso 
– Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma 
emenda que vai ser lida. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda: 
 

EMENDA Nº 8 
 
Acrescente-se ao art. 6º mais um parágrafo 

com a seguinte redação: 
"§ 2º O plano e as operações a que se refere  

o parágrafo anterior, deverão obedecer à legislação 
de seguro existente no País, consubstanciada  
no Decreto-lei número 7.036, de 1946 e  
diplomas posteriores e fiscalizados pelo 
Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização". 

 
Justificação 

 
Como é óbvio, os planos e operações de 

seguro no País estão submetidos a uma legislação 
específica, que não só garante as entidades 
seguradoras, como os segurados que com  
elas contratam, resguardando os interêsses  
máximos do poder público e da coletividade.  
Assim se faz em todos os países civilizados e o 
Brasil adotou o mesmo critério. Seria implantar o 
tumulto, a balbúrdia e a anarquia num ramo de 
atividade econômica como é o do seguro, sem as 
cautelas de uma subordinação e uma fiscalização a 
um órgão e a um conjunto de leis reguladoras da 
matéria. 

Com êstes propósitos de disciplina e contrôle, 
institui-se no Brasil uma legislação especial  
para as operações de seguro e seus planos,  
sendo seu ponto básico e de partida o Decreto- 
lei número 7.036 de 1946, e seu órgão exe- 
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cutivo o Departamento Nacional de Seguros 
Privados e Capitalização – (DNSPC) sob a jurisdição 
do Ministério do Trabalho. 

Se esta nova autarquia (SASSE), com 
personalidade jurídica própria, e que vai agir 
independente e autônomamente do Estado, pretende 
se lançar na concorrência e nos negócios de seguros 
privados, não pode se isentar da submissão da 
fiscalização a que todos os em idênticas condições 
estão sujeitos. Deixá-lo estabelecer seus planos e 
realizar, a seu bel-prazer, as operações de seguro, 
seria criar um fator certo e poderoso de subversão e 
de anarquia, num setor econômico de tão relevante 
importância como é o dos seguros de vida, fogo, 
acidentes do trabalho e renda imobiliária. A 
inexperiência, a falta de tradição, a fragilidade 
financeira do SASSE aliados à ausência de massa 
segurável e desconhecimento do ramo, exigem que 
seja êle tutelado e amparado por um órgão 
especializado como é o DNSPC para poupá-lo do 
fracasso certo e inevitável se ficar ao desamparo da 
técnica do apoio oficial. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1957. – 
Othon Mäder. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto com as emendas. – (Pausa). 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. Em virtude de 
apresentação de nova emenda, o Projeto volta às 
Comissões. 

O Senador Freitas Cavalcanti, na sessão de 
quinta-feira, 2 do corrente, solicitou à Mesa 
providência no sentido de que a Comissão de 
Constituição e justiça emitisse parecer, não sòmente, 
sôbre o art. 18, mas, sôbre todo o projeto. 

Voltando, agora, o projeto à referida 
Comissão, aquêle órgão examinará o projeto "in 
totum", inclusive as emendas, ora apresentadas. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 33, de 1950, que dispõe sôbre a 
recondução ao serviço de funcionários civis e 
militares, e dá outras providências, tendo pareceres 
das Comissões de: Constituição e justiça (nº 928-54) 
favorável, com emendas que oferece (ns. 1-C e 2-C; 
Segurança Nacional – 1º parecer (nº 1.130-55) 
 

favorável, com a emenda que oferece (nº 3-C); e 2º 
parecer (número 89-57) reconsiderando o 
pronunciamento anterior, para aconselhar a rejeição 
do projeto e de tôdas as emendas; Serviço Público 
Civil (nº 90-57) favorável ao projeto e às emendas 1-
C e 3-C e apresentando subemenda à emenda 2-C e 
nova emenda de número 4-C; e de Finanças – 1º 
parecer (nº 131-55)) favorável ao projeto e às 
emendas 1-C a 3-C; e 2º parecer (nº 91-57) 
reconsiderando o pronunciamento anterior, para 
aconselhar a rejeição do projeto e de tôdas as 
emendas. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. CAIADO DE CASTRO *: – Sr. 

Presidente, quando o projeto em debate estêve, pela 
primeira vez, na Comissão de Segurança Nacional, 
assinei o parecer favorável do ilustre Relator de 
então. 

Mais tarde, na Comissão de Serviço Público 
Civil, já havia eu assinado o parecer, quando o nobre 
Senador Mem de Sá alertou-me sôbre determinado 
documento do Sr. Ministro da Guerra, do qual eu não 
havia tomado conhecimento. 

Êsse documento é tão impressionante que 
modifiquei meu voto e, posteriormente, como 
Relator, opinei contràriamente ao projeto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
proposição que vamos votar é profundamente 
prejudicial ao decôro das Fôrças Armadas, disse-
o pessoalmente o Senhor Ministra da Guerra, que  
citou fatos verdadeiramente estarrecedores.  
Basta dizer que, dos 15 mil, ou mais, oficiais  
existentes, sòmente setenta e três dos 
compreendidos no projeto tiveram coragem de se 
dirigir ao Executivo, pedindo revisão do processo. 
Vinte foram atendidos; quarenta tiveram seu 
requerimento indeferido, por serem, todos, 
portadores de taras morais. 

Tenho acanhamento de revelar os motivos por 
que foram afastados dos quadros militares;  
sentir-me-ia envergonhado se tivesse de dar a 
público o trecho do documento em que o Sr. Mi- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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nistro da Guerra diz das razões dêsse afastamento. 

Promover a volta dêsses homens ao convívio 
militar, onde dariam exemplos horrorosos à tropa, 
como Oficiais, seria uma temeridade, que produziria 
prejuízos incalculáveis ao bom nome das Fôrças 
Armadas e do próprio País. 

Justifico, assim, Sr. Presidente, o fato de ter 
eu emitido novo parecer, desta vez contrário ao 
projeto. 

Peço, por isso, ao Senado, rejeite a 
proposição. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o Projeto com as Emendas. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o Projeto, salvo as emendas. 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 

pelo Sr. 1º Secretário. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 152, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 126, letra "i", do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 1950 a fim de ser votado antes das 
respectivas emendas, sem prejuízo destas, caso seja 
aprovado. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1957. – 
Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. Ficam prejudicadas as 

emendas. 
E' o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 33 DE 1950 

 
Dispõe sôbre a recondução ao serviço de 

funcionários civis e militares, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Das decisões proferidas pelos 

Conselhos de Justificação, a que se refere o art. 1º 
do Decreto-lei número 2.746, de 5 de novembro de 
1940, haverá apelação para o Superior Tribunal 
Militar com efeito suspensivo e devolutivo, interposta 
pelo ofício que fôr condenado. 

Art. 2º – A sentença condenatória passada em 
julgado importará na reforma compulsória do oficial, 
decretada pelo Poder Executivo, na forma e 
condições da legislação em vigor. 

Art. 3º – E' revogado o art. 16, do Decreto-lei 
nº 2.746, de 5 de novembro de 1940. 

Art. 4º – As decisões proferidas até a data 
desta lei poderão ser revistas pelo Superior Tribunal 
Militar, a simples requerimento dos interessados, 
sendo permitido juntar novas provas. 

Art. 5º – Os funcionários civis e militares 
demitidos, aposentados, reformados ou postos em 
disponibilidade remunerada, por ato ilegal do Poder 
Executivo ou a pedido viciado de coação, poderão 
intentar ações anulatórias do ato que os prejudicou, 
qualquer que seja o prazo decorrido, até à data da 
publicação desta lei, dispensadas as prescrições que 
hajam ocorrido. 

Art. 6º – Os pedidos de revisão e as ações, a 
que se, referem os artigos 4º e 5º da presente lei, 
serão intentados dentro de cento e oitenta dias da 
publicação desta lei, sob pena de caducidade. 

Art. 7º – Em caso algum os requerentes de 
revisão ou autores das ações referidas terão direito a 
vencimentos atrasados ou a outra forma de 
indenização por prejuízos sofridos. 

Art. 8º – Os funcionários civis e militares, que 
reverterem ao serviço ativo em virtude da presente 
lei, ficarão agregados nos postos e funções que lhes 
competirem como se não houvesse interrupção em 
suas carreiras e só desagregando quando lhes tocar 
a vez de promoção, de acôrdo com a antiguidade ou 
merecimento, tudo na forma da legislação,  
vigente. 

Art. 9º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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São as seguintes as emendas prejudicadas: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Ao art. 5º: 
Substitua-se a expressão – "por ato ilegal do 

Poder Executivo ou a pedido viciado de coação" por 
"com fundamento no art. 177 da Constituição de 1937". 

 
EMENDA Nº 2-C 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. Fica revogado o art. 5º da Lei nº 171, de 

15 de dezembro de 1947 e restabelecido o prazo a 
que se refere o art. 1º da mencionada lei. 

 
EMENDA Nº 3-C 

 
Suprima-se, no art. 1º, as expressões "com 

efeito suspensivo e devolutivo". 
 

EMENDA Nº 3-C 
 

Ao artigo 1º 
 
Suprima-se, no art. 1º, as expressões "com 

efeito suspensivo". 
 

EMENDA Nº 4-C 
 

Ao artigo 7º 
 
Acrescente-se, no final' do artigo, a expressão 

seguinte: "até à data da sentença definitiva, passada 
em julgado, que determinar a reversão do funcionário 
ao serviço ativo". 

 
SUBEMENDA 

(à Emenda 2-C) 
 
Suprimam-se as palavras finais da emenda: – 

"e restabelecido o prazo a que se refere o artigo 1º 
da mencionada lei". 

O SR PRESIDENTE: – Será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 130, de 1956, que reorganiza a  
Auditoria da Polícia Militar e do Corpo  
de Bombeiros do Distrito Federal, tendo 
 

Pareceres favoráveis (ns. 193 a 195, de 1957), das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de Segurança 
Nacional; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 130, DE 1956 

 
(Nº 713-B, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Reorganiza a Auditoria da Polícia Militar  

e do Corpo de Bombeiros do Distrito  
Federal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Auditoria da Polícia Militar e do Corpo 

de Bombeiros do Distrito Federal tem  
jurisdição sôbre os processos referentes a crimes 
militares praticados por membros dessas 
corporações. 

Art. 2º A Auditoria da Polícia Militar e  
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tem, 
como órgão de 2ª instância o Superior Tribunal 
Militar. 

Art. 3º O auditor, o promotor, os advogados  
de ofício e os demais funcionários da Auditoria  
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros  
do Distrito Federal, gozarão dos mesmos direitos  
e vantagens atribuídos atualmente aos  
ocupantes de idênticos cargos nas Auditorias de 2ª 
entrância. 

Art. 4º Os processos de sua jurisdição,  
depois de findos, ficam sujeitos à correição  
pelo órgão competente da Justiça Militar da  
União. 

Art. 5º Ao promotor se aplica, no que  
couber, a Lei Orgânica do Ministério Público da 
União. 

Art. 6º Fica mantido o sistema  
de promoção assegurado pelo artigo 6º do 
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Decreto nº 21.947, de 12 de outubro de 1932, ao 
promotor e aos advogados de ofício. 

Paragráfo único. Os demais cargos serão 
providos de conformidade com o que dispõe o 
Código da Justiça Militar. 

Art. 7º O ocupante de cargo de auditor, 
promotor, advogado, escrivão e oficial de Justiça terá 
substituto prèviamente designado por Decreto. 

§ 1º A convocação de substituto será feita: 
a) do auditor, pelo Presidente do Superior 

Tribunal Militar; 
b) do promotor, pelo Procurador-Geral da 

Justiça Militar; 
c) do advogado, escrivão e oficial de Justiça, 

pelo respectivo auditor. 
§ 2º Será dispensado, automáticamente, o 

substituto que não atender à convocação, salvo 
motivo de doença, comprovada perante junta médica 
militar. 

§ 3º Nenhum direito ou vantagem terá o 
substituto além do vencimento do cargo do 
substituído durante o seu impedimento legal. 

Art. 8º As licenças e férias serão concedidas: 
a) ao auditor, pelo Presidente do Superior 

Tribunal Militar; 
b) ao promotor, pelo Procurador-Geral da 

Justiça Militar; 
c) aos demais servidores, pelo auditor. 
Art. 9º As despesas referentes à Auditoria da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal continuarão a ser, nos orçamentos 
vindouros, atendidas de acôrdo com a discriminação 
atual. 

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 189, de 1956, que concede isenção de direitos, 
impostos e taxas aduaneiras para mercadorias 
doadas pela Church World Service (C. W. S.) dos 
Estados Unidos da América do Norte à 
Confederação Evangélica do Brasil, tendo Pareceres 
favoráveis (números 196 a 198, de 1957) das 
Comissões: de Constituição e Justiça, de Economia 
e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussãão. (Pausa). 
Encerrada. 
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 189, DE 1956 

 
(Nº 589-D-1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos, impostos e taxas 

aduaneiras para mercadorias doadas pela Church 
World Service (C.W.S.) dos Estados Unidos da 
América do Norte à Confederação Evangélica do 
Brasil. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos, 

impostos e taxas aduaneiras, inclusive a de 
previdência social, para 140 toneladas (ou 300.000 
libras) de roupas usadas, de qualquer natureza ou 
qualidade, para uso pessoal ou doméstico, 2.000 
(dois mil) pacotes contendo cada um: 1 quilograma 
(ou duas libras) de arroz, 1/2 quilograma (ou uma 
libra) de manteiga, 1/2 quilograma (ou uma libra) de 
feijão, 1/2 quilograma (ou uma libra) de carne e 21/2 
quilogramas (ou cinco libras) de farinha de trigo, bem 
como, para 510 toneladas (ou 1.125.000 libras) de 
leite em pó, 510 toneladas (ou 1.125.000 libras) de 
manteiga, 240 toneladas (ou 525.000 libras) de 
queijo e 240 toneladas (ou 525.000 libras) de 
gordura ou azeite, doados à Confederação 
Evangélica do Brasil pela Church World Service 
(C.W.S.) dos Estados Unidos da América do Norte. 

Art. 2º As mercadorias referidas no artigo 
anterior, cuja importação, em parcelas e sem 
cobertura cambial, fica autorizada até o ano de 1957, 
destinam-se à distribuição gratuita pela 
Confederação Evangélica do Brasil, ou entidades 
religiosas que a mesma determinar entre famílias de 
imigrantes necessitadas e instituições de assistência 
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social do País, legalmente organizadas, não 
podendo, de maneira alguma, ser vendidas ou 
permutadas por outras mercadorias. 

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 237, de 1956, que concede  
isenção de direitos, impostos de consumo e taxas  
aduaneiras para mercadorias doadas pela War  
Relief Service (N.C.W.C.) dos Estados Unidos da  
América do Norte à Conferência Nacional  
dos Bispos do Brasil, tendo Pareceres favoráveis  
ns. 210 a 212, de 1957), das Comissões:  
de Constituição e Justiça; de Economia; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 237, DE 1956 

 
(Nº 862-C-1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos, impôsto  

de consumo e taxas aduaneiras para as  
mercadorias doadas pela War Relief Service  
(N. C. W. C.) dos Estados Unidos da América  
do Norte à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de direitos, 

impôsto de consumo e taxas adueiras, inclusive  
a de Previdência Social, para as seguintes 
mercadorias doadas pela War Relief Service  
(N. C. W. C.) dos Estados Unidos da América  
do Norte à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil: 

a) 4 mil toneladas de gêneros alimentícios 
diversos, embarcadas nos portos dos Estados 
Unidos da América do Norte, a partir de 1º de 
dezembro de 1955; 

b) 2.441 tambores de leite em pó, fatura 
consular nº 14.234, pêso bruto de 274.257 kg, 
desembarcados no pôrto do Rio de Janeiro, em 18 
de setembro de 1955, pelo "Lóide Argentina". 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 53, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério das Relaçõees Exteriorees, o 
crédito especial de Cr$ 90.000.000,00, destinado a 
atender às despesas com a construção da ponte 
sôbre o rio Grande, tendo Parecer favorável, sob 
nâmero BCC, de VTEG, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 53, DE 1957 

 
(Nº 1.479-B-1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$ 90.000.000,00, destinado a atender às despesas 
com a construção da ponte sôbre o rio Grande. 

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

abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 90.000.000,00 (noventa milhões de 
cruzeiros), destinado a atender às despesas com a 
construção da ponte sôbre o rio Grande. 

Parágrafo único. O crédito especial  
de que trata êste artigo, depois de aber- 
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to pelo Poder Executivo, deverá ser, 
automàticamente, registrado pelo Tribunal de Contas 
e distribuído ao Tesouro Nacional. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Segunda discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 46, de 1956, que estende os benefícios 
da Lei nº 1.782 , de 24 de dezembro de 1952, aos 
subtenentes e sargentos que, nessas graduações, 
participaram da campanha da Itália com a F.E.B.  
se encontram habilitados com o curso de  
comandante de pelotão, seção ou equivalente,  
e dá outras providências (aprovado em primeira 
discussão na sessão anterior e incluído em  
Ordem do Dia, em virtude de dispensa de  
interstício, em virtude do requerimento do Senhor 
Senador Caiado de Castro), tendo: Pareceres 
favoráveis (ns. 226 a 288, de 1957) das Comissões: 
de Constituição e Justiça; de Segurança Nacional; e 
de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado,  

em 2ª discussão, que vai à Comissão de  
Redação. 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 46, DE 1956 
 
Estende os benefícios da Lei número 1.782, 

de 24 de dezembro de 1952, aos subtenentes e 
sargentos que, nessas graduações, participaram  
da campanha da Itália com a F.E.B. e se  
encontram habilitados com o curso de comandante 
de pelotão, seção ou equivalente, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São extensivos os benefícios  

da Lei nº 1.782, de 24 de dezem- 
 

bro de 1952, aos subtenentes e sargentos que, tendo 
participado da campanha da Itália, em qualquer 
dessas graduações, são portadores de Medalha de 
Campanha e já se habilitaram com o curso de 
comandante de pelotão, seção ou equivalente, ou 
venham a fazê-lo dentro de três anos a contar da 
promulgação da presente lei. 

Art. 2.ò Os beneficiados pela presente lei 
serão incluídos, independente de vagas, no Quadro 
Auxiliar de Administração (Q.A.A.) ou no Quadro ou 
Quadros que forem criados em sua substituição. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante do avulso da Ordem do Dia. 

Vou submeter à apreciação do Plenário os 
requerimentos lidos na hora do Expediente. 

Em discussão o Requerimento nâmero 148 do 
nobre Senador Nelson Firmo, pedindo inserção, nos 
Anais, do artigo de autoria do Sr. Senador Assis 
Chateubriand, sob o título "Severino Pereira da Silva, 
o Conquistador". (Pausa). 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

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

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O artigo constará dos Anais do Senado. 

(Pausa). 
Em discussão o Requerimento número 151, 

dos nobres Senadores Cunha Mello e outros, 
pedindo nomeação de uma comissão de cinco 
Senadores, para representar o Senado na exposição 
agropecuária da cidade de Curvelo, Estado de Minas 
Gerais. (Pausa). 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Designo os Srs. Senadores Gaspar Velloso, 

Lima Guimarães, Sylvio Curvo, Júlio Leite e Novaes 
Filho, para integrarem a comissão. 
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O SR. LIMA GUIMARÃES *: – Senhor 
Presidente, recebi do Presidente da Sociedade  
Rural de Curvelo a incumbência de transmitir ao 
Piresidente desta Casa e a todos os Srs. Senadores 
convite para assistirem à exposição agropecuária e 
industrial de Curvelo. 

Não tendo havido oportunidade de falar na 
hora do Expediente, em vista dos oradores inscritos, 
tomei a deliberação de apresentar o requerimento 
que acaba de ser aprovado, por intermédio do nosso 
líder, Senador Cunha Mello. 

Transmitindo o convite do Presidente da 
Sociedade Rural de Curvelo, reitero em nome de S. 
Sa., o desejo de que todos compareçam àquela 
exposição (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
Senador Juracy Magalhães, orador inscrito para 
depois da Ordem do Dia. 

O SR. JURACY MAGALHÃES *: – Sr. 
Presidente, trago ao Senado a dolorosa 
comunicação do falecimento, sábado último, na 
capital do Estado da Bahia, do Desembargador 
Pedro Ribeiro. 

Natural da Bahia, tornou-se uma das figuras 
mais preeminentes e mais dignas da sociedade 
baiana. Concluído o curso de humanidades na terra 
que lhe foi berço, encaminhou-se para Recife, 
grande centro de cultura jurídica, onde se bacharelou 
em Direito. 

Dotado de privilegiada inteligência, ingressou, 
muito jovem, na magistratura baiana; e depois de 
haver exercido a judicatura nas comarcas de 
Juàzeiro, Alagoinhas, Santo Amaro e Salvador, 
atingiu o Tribunal Superior de Justiça do Estado em 
1900, com apenas trinta e cinco anos de idade. 

De 1921 a 1937 foi o Presidente da mais alta 
Côrte de Justiça da Bahia, gerindo as coisas da 
magistratura com alto discernimento e incomparável 
habilidade. Dotado de alto senso de disciplina,  
muito contribuiu para a elevação moral e intelectual 
da magistratura de minha terra, que ainda hoje  
lhe deve os mais relevantes serviços. Comunicou 
aos seus companheiros e chefiados aque- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Ias qualidades que lhe eram inatas, próprias da sua 
grande personalidade. A austeridade, a cultura 
jurídica e o sentimento de justiça passaram a ser 
apanágio de todos quantos lhe seguiam a sàbia 
orientação, pois, era daqueles vultos que ensinavam 
principalmente, com o exemplo. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Associo-me, 
eminente Senador Juracy Magalhães, de coração 
compungido, às homenagens que V. Exa. vem 
prestando à memória do Desembargador Pedro 
Ribeiro Bittencourt digno representante do Tribunal 
Superior de Justiça no Estado da Bahia. Faço 
minhas as palavras por Vossa Excelência  
proferidas sôbre a personalidade do eminente 
baiano, cuja perda é irreparável para o nosso 
Estado. Tôda a Bahia considera o Desembargador 
Pedro Ribeiro um dos seus mais ilustres filhos . Em 
meu nome pessoal e, como representante do Estado 
da Bahia, associo-me às homenagens que V. Exa. 
vem mui justamente, prestando àquele grande 
patrício. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito 
agradeço o autorizado depoimento de V. Exa., 
baiano que é, e conhecedor das virtudes cívicas da 
nobre e pranteado morto. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois  
não. 

O SR. COSTA PARANHOS: - Representante 
do Estado de Goiás nesta Alta Câmara, também me 
solidarizo com as homenagens do Senado ao ilustre 
baiano falecido. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Obrigado, 
também, a V. Exa. Senador Costa Paranhos, nobre 
representante do Estado de Goiás. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com  
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Como um  
dos representantes da Bahia, nesta Casa, 
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associo-me, também, às palavras de pesar de V. 
Exa. Conheci de perto o Desembargador Pedro 
Ribeiro Bittencourt, figura tradicional do nosso 
Estado, que sempre soube honrar a justiça, quer 
como Presidente do Tribunal de Justiça, quer como 
cidadão, quer como homem público. As homenagens 
que V. Exa. ora presta à memória daquele ilustre 
jurista, têm, realmente, todo cabimento. O 
Desembargador Pedro Ribeiro foi, em tôda a sua 
vida, homem digno, tanto em relação à família, como 
em seus deveres para com o Estado e, sobretudo, 
como jurista eminente. 

O SR. CUNHA MELLO: – O nobre orador 
permite um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não. 
O SR. CUNHA MELLO: – Tôda a minha vida 

tem sido dedicada, quase sempre, ao exercício da 
nobre profissão de advogado. Considero-me, pois, 
um homem de fôro, um batalhador nas lides 
forenses. Por êsse motivo, contristado, aproveito o 
ensejo para prestar homenagem à memória do 
ilustre Desembargador baiano Pedro Ribeiro 
Bittencourt, que sempre soube elevar a cultura e a 
inteligência jurídicas e sobretudo, honrar a 
integridade e o nome da Magistura brasileira. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ao manifestar 
pesar pelo falecimento do Desembargador Pedro 
Ribeiro Bittencourt, V. Exa. não sòmente fala em seu 
nome pessoal, transmitindo seus sentimentos de 
amigo do extinto. Fá-lo, também, em nome da 
bancada da União Democrática Nacional, 
profundamente sensibilizada pelo desaparecimento 
do ilustre jurista. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite o nobre orador 
um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com muito 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Peço que  
Vossa Excelência associe ao seu discurso  
o pesar da bancada do Partido Líber- 
 

tador, que faz suas as palavras dos eminentes 
colegas. 

O SR. CUNHA MELLO: – Creio, aliás, que o 
nobre Senador Juracy Magalhães pode considerar a 
homenagem à memória do ilustre Desembargador 
Pedro Ribeiro Bittencourt, não sòmente da bancada 
da Bahia, mas de todo o Senado Federal, que se 
manifestou pela voz de representantes de todos os 
Partidos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem! 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com tôda a Justiça. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Muito bem! 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agradeço 

aos eminentes colegas as palavras com que se 
associam às homenagens prestadas à memória do 
saudoso Desembargador Pedro Ribeiro. Minha voz, 
já agora, traduz o pesar, não só da bancada baiana, 
mas de todo o Senado da República, num justo e 
merecido preito a quem foi digno, durante sua longa 
vida. 

Morreu o Desembargador Pedro Ribeiro aos 
noventa e dois anos de idade. Constituiu-se o centro 
de uma grande e prestigiosa família na vida do 
Estado. Dêle descendem homens como Clemente 
Mariani, Pedro Ribeiro Filho, Sócrates Bittencourt, 
Metias Bittencourt e Antônio Mariani. 

A essa família juntaram-se, pelo casamento, 
muitos outros homens eminentes da Bahia, podendo-
se dizer que era um dos patriarcas mais estimados 
de nossa querida terra. 

Morre Pedro Ribeiro cercado da consideração 
e do afeto de tôda a Bahia. Sua grande vida teve na 
morte total consagração. Podemos, a seu respeito, 
repetir aqueles versos do poema de La Fontaine: – 
"Rien ne trouble sa fin; c'est le soir d'un beau jour". 

Sua vida findou na serenidade da morte, 
cercado de todos os seus entes queridos,  
que ali acorreram numa demonstração de amor  
filial. 

Neste instante, à devoção, ao aprêço e à 
estima da família, juntam-se as lágrimas da Nação e 
a homenagem mais sentida que, pela minha humilde 
voz, lhe presta o Senado da, República. (Muito 
bem!). 
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Durante o discurso do Sr. Juracy Magalhães, o 
Sr. Lima Teixeira deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira, orador inscrito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA *: – Senhor 
Presidente, estava inscrito para falar a respeito do 
ilustre Desembargador Pedro Ribeiro; entretanto, 
faço minhas as palavras do ilustre colega Senador 
Juracy Magalhães, que, realmente, exprimem o 
pensamento da Bahia sôbre o jurista que tanto 
honrou e dignificou a Presidência do Superior 
Tribunal de Justiça do meu Estado. 

Nesta hora em que o nobre Senador Juracy 
Magalhães traz ao conhecimento do Senado a 
notícia do infausto acontecimento, cabe-me, como 
representante da Bahia, prestar, também, uma justa 
homenagem à memória daquele que soube enaltecer 
a Justiça e, nos postos que ocupou, grangear a 
simpatia geral dos nossos conterrâneos. Pedro 
Ribeiro Bittencourt, pai de Mathias Bittencourt e de 
Pedro Ribeiro Filho, atual Presidente da Federação 
de Indústria da Bahia, foi, realmente, cidadão 
prestante; foi, acima de Juiz, jurista conceituado e 
tido no mais elevado conceito no meu Estado. 

Sr. Presidente, junto-me ao Senado nas 
homenagens que presta à sua memória, através do 
pronunciamento do nobre Senador Juracy 
Magalhães, meu companheiro de representação, que 
interpretou, fielmente, o pensamento de nossa terra 
sôbre a grande figura cuja perda todos lamentamos. 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo, para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única da redação final do 

Projeto de Resolução nº 43, de 1956, que concede 
permissão a Murilo Marroquim de Souza, Redator, 
padrão PL-7, do quadro da Secretaria do 
 

Senado Federal para aceitar designação do Poder 
Executivo, a fim de integrar a Delegação Brasileira à 
XI Assembléia Geral das Nações Unidas (redação 
oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer 
número 258, de 1957). 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 92, de 1956, que inclui o município de 
Piquete, no Estado de São Paulo, na zona de guerra 
definida e delimitada pelo Decreto número 104.90-A, 
de 25 de dezembro de 1942, e dá outras 
providências, tendo Pareceres (ns. 234 a 236, de 
1957), das Comissões: de Segurança Nacional, 
favorável, com a emenda que oferece de nº 1-C; de 
Serviço Público, favorável ao projeto e à emenda de 
número 1-C; e de Finanças, favorável, com a 
subemenda que oferece à emenda de nº 1-C. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 243, de 1956, que isenta de direitos de 
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras, 
objetos religiosos, trazidos da França por Monsenhor 
Paul Vincent, diretor da peregrinação dos franceses 
ao XXXVI Congresso Eucarístico Internacional, tendo 
Pareceres favoráveis (números 237 a 239, de 1957), 
das Comissões: de Constiuição e Justiça; de 
Economia; e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 329, de 1956, que concede isenção de 
direitos de importação, impôsto de consumo, taxas 
aduaneiras e a de previdência social para 1.250 
caixas de papelão, contendo leite em pó enviadas 
pela War Relif Services e destinadas à Mitra de Pôrto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
Pareceres favoráveis (ns. 207 a 209 de 1957), das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia; 
e de Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 35, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 250.000,00 para ocorrer às 
despesas com o pagamento de trabalhos 
extraordinários executados paios funicionários do 
Serviço de Importação Aérea da Alfândega do  
Rio de janeiro, tendo Parecer favorável, sob nú- 
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mero 191, de 1957, da Comissão de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 7, de 1957, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o ato do Tribunal da Contas 
denegatório de registro ao contrato celebrado entre o 
Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a 
firma Poligráfica Lambert Ltda., tendo Pareceres 
favoráveis (ns. 221 e 222, de 1957), das Comissões: 
de Constituição e Justiça; e de Finanças. 

7 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 29, de 1956, que reestrutura a Comissão 
Executiva da Defesa da Borracha e dá outras 
providências, mediante modificação parcial das Leis 
ns. 86, de 8 de setembro de 1947 e 1.184, de 30 de 
agôsto de 1950, tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 
108 a 110, de 1957, das Comissões: de Constituição 
e Justiça; de Economia; e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos. 
 
ARTIGO QUE SE PUBLICA NOS TÊRMOS 

DO REQUERIMENTO Nº 150, DE 1957, DE 
AUTORIA DO SR. NELSON FIRMO, APROVADO 
NA SESSÃO DE 6-5-1957. 

 
"SEVERINO PEREIRA, O CONQUISTADOR 

 
Assis Chateaubriand 

 
Severino Pereira da Silva, que faz 64 anos 

amanhã, recebeu na vida o conselho que Stendhal 
dava mas não tomava para si: "E' preciso renunciar a 
tôda a prudência". Como tudo acaba sempre bem 
para êle, Pereira, ousa, mas ousa desde menino 
quando aos 12 anos, emigra de Taquaritinga, sua 
cidade natal, no sertão de Pernambuco, para o 
Recife, e aí se emprega no armazém de Othon 
Mendes & Cia. defronte do "Jornal Pequeno", à rua 
do Imperador, onde eu também trabalhava e 
igualmente vivia. O autor do conselho que adotamos 
Pereira e eu, Henry Beyle era o contrário de nós 
 

dois. Era Stendhal um capitulante diante da 
prudência, ao passo que Pereira não tem mêdo a 
coisa alguma que oponha resistência aos seus 
planos. "Mete os peitos" e vai para diante. Sua 
carreira industrial é a de um demiurgo fantástico. 

Ser prudente, é ser, antes de tudo, medíocre. 
E Pereira, que é um prodigioso gênio de emprêsa, 
não sabe o que é a mediocridade. Êle tem a 
coragem sublime, a agressividade deslumbrante dos 
criadores de coisas que o comum dos seus 
semelhantes não sabem nem podem fazer. 

Com 22 anos constata que o Rio de Janeiro 
seria a seu "habitat". Pernambuco era acanhado 
demais para um aiglon, que batia com o bico e os 
esporões na gaiola, para lhe quebrar os fios de aço, 
mas verificava que lá fora, na área da província, era 
a mesma prisão, o mesmo meio pequeno e 
acanhado que dentro da sua caixa de ferro. 

Emigrou, e a partida seria sua fortuna. A sua 
aventura é maior que a de noventa e cinco por cento 
dos sertanejos que vem tomar de assalto o Rio. O 
mesmo homem generoso, esplêndido, que me 
ajudou a fundar emprêsas, seria o maior colaborador 
da sua obra. Gervasio Seabra dá-lhe a mão, 
juntamente com Afonso Vizeu, e logo depois 
Guilherme Guinle e Saavedra o ajudam a comprar a 
Indústria de Panos e Tecidos Laranjeiras. Divide a 
fábrica em três, e só com a venda de 20 por cento 
dos terrenos paga a Guilherme Guinle e ao Banco 
Boa Vista, tudo o que os dois lhe emprestaram. 

Os inimigos de Pereira, que são criaturas de 
uma psicologia mórbida porque ralados de inveja, 
costumam ver nas origens de sua carreira industrial 
fontes cenagosas e turvas. E' uma infâmia. Nenhuma 
carreira de capitão da indústria foi mais limpa do que 
a dêste homem, que é um dos brasileiros mais 
honrados e mais capazes de fazer coisas pela sua 
classe e pelo seu país, como êle tem feito. 

A outra, a grande indústria têxtil de Sorocaba, 
a Nacional de Estamparia, Severino Pereira  
a adquiriu, em 1942, com um empréstimo de  
10 milhões que tomou ao Banco do Comér- 
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cio. Em menos de seis meses pagou ao proprietário, 
que ficou seu amigo até morrer. No Brasil não se 
conhece a técnica norte-americana de um homem 
arrojado e competente ficar rico: comprar fiado e com 
a sua capacidade e o seu poder de iniciativa, pagar o 
que ficou devendo, ou seja, valorizar tanto o próprio 
negócio que êle lhe deu os lucros com que amortizá-
lo. 

O industrial Severino Pereira vive longe da 
maioria dêsses colegas privatistas que só pensam 
em enriquecer à custa dos seus fregueses e do 
povo, escorchando-os com preços de escroqueria da 
sua produção em venda. Há meses, quando De 
Visite, Nadir, Figueiredo, Caponi e outros 
espertalhões conhecidos batiam às portas do 
Ministéria da Fazenda, pedindo dinheiro para 
sustentar preços elevadíssimos do pano, Pereira já 
havia baixado há três meses as cotações dos seus 
tecidos. A sua tese, que o Ministro Alkmin conhece e 
aplaudiu, era a de que se fazia mister baixar os 
preços, a fim de baratear o custo da vida. Deviam os 
industriais cooperação ao Govêmo, deviam a sua 
cota de sacrifícios ao povo, baixando os preços dos 
seus artigos. 

Severina Pereira assim o fêz, em lugar de 
pretender ganhar com a miséria de hoje, os lucros 
auferidos nos outros anos, quando a prosperidade 
era geral e os negócios corriam mais fáceis. 

Por que essa diferença em sua concepção de 
industrial, entre o sertanejo de Taquaritinga e certos 
tubarões vorazes do Braz, da Mocca e do Ipiranga? 
E' que Severino Pereira trabalha com os olhos em 
Deus e nos seus semelhantes, com a humildade dos 
bons e a piedade daqueles cuja rota na vida é 
através do amor ao próximo. 

Votorantim tem hoje um hospital. Não tinha 
nada, quando chegou Pereira a Sorocaba, a fim de 
comprar as três fábricas que são, ali, do seu 
consórcio têxtil. O sertanejo, com o primeiro dinheiro 
ganho na guerra se lançou à construção de um 
hospital de 60 leitos, como ninguém jamais havia 
construído outro igual, a não ser a família 
 

Guinle, à rua Mariz e Barros, no Rio. Gastou 12 
milhões de cruzeiros. Pôs no nosocômio onze 
médicos e uma comunidade de irmãs de caridade. 
Adiante fêz construir 600 casas para os seus 
operários, colocando em tôdas água quente e 
"bidet". E alugou cada uma a 50 cruzeiros. 

Nada disso significa milagre nem mágica do 
chefe de indústria. Tanta no seu parque têxtil como 
no outro de cimento, o que êle aplicou foi a verdade 
dos melhores sentimentos de um dos corações mais 
nobres e a competência de um líder de alta 
qualidade, que tem a sociedade brasileira. 

Severino Pereira da Silva é uma das graças 
ilustres da nossa vida. Que riqueza a de seu espírito 
público ao lado da sua vocação para servir à 
liberdade, à civilização, à cultura, à arte. Tudo,  
enfim, que embeleza a vida e faz o mundo  
fantástico. 

Um dos grandes Nus de Renoir, que êle doou, 
há dez anos, a São Paulo, brilha hoje como uma 
gema cara no Metropolitan! Elê nos deu esta peça 
numa hora de penumbra dos negócios em geral. 
Com que galanteria de gentilhomem pernambucano 
apareceu em nosso escritório em São Paulo, 
trazendo um cheque de 60 mil dólares para dar ao 
povo o quadro que hoje deleita dezenas de milhares 
de espectadores na suntuosa Galeria de Nova 
Iorque! 

Como Lidador, a fôrça de Severino Pereira 
reside no seu otimismo e nos maravilhosos antídotos 
que carrega na alma contra o derrotismo, o 
desespêro, a ganância e a avareza. Eu vi Pereira, só 
num ano, dar aos seus operários, aos seus chefes 
de serviço, em dinheiro, e obras sociais, 30  
milhões. 

 
A vida de Severino Pereira tem muito de 

Quixote e das Mil e Uma Noites. A alma de um 
"conquistador" do século XVI se reflete no encanto 
senhoril com que êle sobe ao fio de arame, e tira da 
cartola coelhos e rosas que manda com beijos, 
quentes ao público fascinado. 

 



31ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 7 DE MAIO DE 1957 
 

RESIDÊNCIA DOS SENHORES JOÃO GOULART, APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha 
Mello – Sebastião Archer – Victorino Freire – 
João Mendes – Mendonça Clark – Onofre Gomes 
– Fausto Cabral – Fernandes Távora – Kerginaldo 
Cavalcanti – Georgino Avelino – Reginaldo 
Fernandes – Ruy Carneiro – João Arruda – 
Argemiro de Figueiredo – Apolônio Salles – 
Novaes Filho – Nelson Firmo – Ezechias da 
Rocha – Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio 
Leite – Lourival Fontes – Neves da Rocha – 
Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Carlos 
Lindenberg – Attilio Vivacqua – Lutterback Nunes 
– Arlindo Rodrigues – Alencastro Guimarães – 
Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes 
Filho – Lima Guimarães – Linneu Prestes – Lino 
de Mattos – Moura Andrade – Costa Paranhos – 
Frederico Nunes – Sylvio Curvo – João Villasbôas 
– Filinto Müller – Othon Mäder – Gaspar Velloso – 
Gomes de Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo 
Lobo – Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira 
Bittencourt. (50). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Costa Paranhos, servindo de 2º 

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

O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Avisos: 
Do Sr. Ministro da Fazenda, número 317, 

como segue: 
 

Aviso nº 317 – 2-5-57. 
 
Senhor 1º Secretário: 
Em aditamento ao meu Aviso número 237, de 

1º de abril findo, a respeito do Requerimento nº 25, 
de 1957, do Sr. Senador José Mendonça Clark, 
sobre liberação de verbas do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Sêcas, tenho a honra de prestar 
a Vossa Excelência, de acôrdo com os 
esclarecimentos da Contadoria-Geral da República, 
as seguintes informações: 

1) As verbas constantes da Exposição de 
Motivos nº 832, bras de 31-10-56, do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, foram liberadas: 

2) Sòmente a verba destinada à Rodovia Barão 
de Grajaú (Verba número 3.2.01.12.1) foi colocada à 
disposição do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas, tendo sido, no final do exercício 
passado, relacionado o saldo de Cr$ 2.051.500,00 
como "Restos a Pagar". As demais verbas não foram 
relacionadas em "Restos a Pagar", não podendo, 
assim, ter aplicação no corrente exercício; 

3) O crédito a favor do Departamento  
Nacional de Obras Contra as 
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Sêcas na importância de Cr$ 161.116.122,30 (e não 
Cr$ 215.200.000,00) está sendo entregue em 
parcelas mensais de Cr$ 53.705.374,10, de  
acôrdo com as possibilidades do Tesouro  
Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – José Maria Alkmin. 

Ao Requerente. 
– Do Sr. Ministro da Agricultura, nº 322, 

transmitindo as seguintes informações pedidas  
no Requerimento nº 47, de 1957, do Sr. João 
Mendes: 

Informações sôbre o requerimento nº  
47-57, do Senhor Senador João Olympio  
de Mello, conforme ofício nº 106, de 23-3-57, do 
Primeiro Secretário, em exercício, do Senado 
Federal. 

1ª Quais as despesas realizadas com a 
instalação da Colônia Agrícola de Oeiras? 

R. – As despesas efetuadas no Núcleo 
Colonial de Oeiras, desde sua fundação, como 
côlonia agrícola, somavam, até julho de 1955, a 
importância total de Cr$ 27.258.291,90 (vinte e  
sete milhões duzentos e cinqüenta e oito mil, 
duzentos e noventa e um cruzeiros e noventa 
centavos). 

2ª Em que data foi extinta a referida  
Colônia, qual o ato oficial determinante dessa 
medida, bem como, os motivos que a  
inspiraram? 

R. – Na reunião realizada em 3 de  
maio de 1955, a Diretoria Executiva do Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização, tomando 
conhecimento dos relatórios apresentados  
pelo Sr. Diretor Técnico e pelo Chefe da  
Divisão de Organização Econômica do 
Departamento de Colonização, resolveu suspender 
as atividades colonizadoras no Núcleo Colonial de 
Oeiras. 

Os motivos que determinaram esta resolução, 
foram, primordialmente, a impropriedade das terras 
para colonização, seguida de outros fatores  
como: 

a) a situação jurídica decorrente do grande 
número de posseiros e intrusos, cujos interêsses são 
de difícil conciliação; 

b) a reserva, em benefício do Estado, dos 
carnaubais existentes dentro da área doada, – 
dispositivo que não facultaria a transmissão do 
domínio pleno das terras – em desacôrdo, portanto, 
com as normas gerais de colonização; 

c) a grande dificuldade na obtenção da água. 
A água encontrada nos lençóis freáticos é de 
elevado grau de salinidade; 

d) a impossibilidade de irrigação econômica, 
aconselhando, sòmente, o cultivo de plantas 
xerófilas; 

e) a impossibilidade de o INIC empreender, 
com os recursos de que poderia lançar mão, uma 
obra, verdadeiramente ciclópica, de recuperação 
econômico-social da terra e do homem, diante de 
tais condições adversas e sem fugir à sua condição 
de autarquia econômica com verbas anuais e 
restritas. 

Segue, em anexo, uma cópia da Resolução da 
Diretoria Executiva, tomada em reunião de 3-5-55, 
(do processo INIC 4.765-55). 

3ª – Qual o destino dado ao material existente 
na citada colônia? 

R. – Na forma da resolução tomada, o então 
chefe do Departamento de Colonização propôs à 
Presidência do Instituto a transferência do acêrvo 
existente em Oeiras, para o Estado do Ceará, onde 
se iniciava a instalação de um Núcleo Colonial. 
Tendo o Sr. Governador do Estado do Piauí 
solicitado a permanência daquele acêrvo ao seu 
Estado, determinou o Sr. Presidente do Instituto 
fôsse o acêrvo transferido ao Núcleo Colonial da 
David Caldas, o que já foi feito, em parte. A 
transferência do material restante está na 
dependência da remessa de recursos para as 
respectivas despesas, o que só poderá ser feito após 
haver a INIC recebido do Tesouro os Suprimentos. 

A Diretoria Executiva do Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, tendo em vista a 
inviabilidade da objetivação de qualquer projeto de 
colonização no atual Núcleo Colonial de Oeiras, 
dadas as condições pouco favoráveis das áreas que 
o compõem e a situação jurídica de algumas 
centenas de posseiros e intrusos, Resolve: 

1º) Não concretizar um plano  
de colonização para as áreas do  
referido Núcleo, cuja doação ao Govêrno da 
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União não foi ainda, igualmente, concretizada; 

2º) Expedir ofício circunstanciado ao 
Governador do Piauí informando-o: 

a) das causas por que êste Instituto declina de 
continuar um plano de colonização nas áreas 
referidas; 

b) de que êste Instituto opinaria pelo 
estabelecimento nas áreas de um Pôsto 
Agropecuário ou de uma sede de Missão Rural da 
Comissão de Educação Rural, do Ministério da 
Educação; 

c) de que êste Instituto estaria pronto a 
colaborar, com o Govêrno Estadual, nos 
entendimentos que êsse porventura viesse a 
estabelecer com qualquer autoridade governamental; 

d) de que êste Instituto estaria pronto a 
colaborar com o Govêrno Estadual no 
estabelecimento de núcleo colonial, no Estado do 
Piauí, em área tècnicamente, favorável, de 
rendimento positivo e completamente 
desinteressada. 

Em 3 de maio de 1955 – João Gonçalves de 
Souza – João Castelo Branco – Renato Azzi. 

Ao Requerente. 
– Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio nº 1.244, transmitindo a seguinte 
informação pedida no Requerimento nº 359, de 
1956, do Senhor Mendonça Clark: 

Nº 142.040-57 
Sr. Chefe do Gabinete. 
Consoante os esclarecimentos prestados pelo 

Departamento Nacional do Trabalho e pelo Protocolo 
dêste Gabinete, passa êste Setor a prestar as 
informações que objetivam responder, pela ordem 
numérica, os quesitos formulados no Requerimento 
nº 359, de 1956, do Sr. Senador José de Mendonça 
Clark: 

 
Quesito 1 

 
Em data de 27 de junho de 1956, a Carta 

Sindical da Federação do Comércio do Estado do 
Piauí recebeu, conforme consta do competente livro 
de registros do DNT, as seguintes apostilas: 

"Apostila 
"De acôrdo com o despacho  

proferido no MTIC 196.291-54, ficam  
excluídas do âmbito representativo 
 

da presente Federação as categorias econômicas 
compreendidas no 2º grupo – Comércio Varejista, do 
plano da Confederação Nacional do Comércio, face 
ao reconhecimento da Federação do Comércio 
Varejista do Estado do Piauí. 

Em 27 de junho de 1956. – Parsifal Barroso". 
"Apostila 
Em face do despacho exarado no MTIC 

200.280-55 criando a Federação Nacional dos Hotéis 
e Similares, fica excluído do âmbito representativo da 
presente Federação o Sindicato dos Hotéis e 
Similares da Parnaíba, por exclusão da coordenação 
da categoria econômica "Hotéis e Similares". 

Em 27 de junho de 1956. – Parsifal  
Barroso". 

A Carta Sindical em questão, foi levada àquela 
Repartição em mãos pelo Presidente da entidade,  
ao qual foi devolvida depois de devidamente 
apostilada. 

 
Quesito 2 

 
O Protocolo dêste Gabinete, com a  

guia nº 259, de 15 de junho de 1956, encaminhou  
o processo MTIC número 121.342-56, ao  
Serviço de Comunicações que, por sua vez, o  
enviou à Delegacia Regional do Trabalho  
no Piauí, por via marítima, com o número  
de registro 828.417 da Agência do Correio  
Nacional. 

 
Quesito 3 

 
O processo nº MTIC 121.342-56 foi  

enviado, preliminarmente, à Federação do Comércio 
do Piauí e, em data de 27 de março de 1957, foi 
entregue em mãos do Sr. Miguel Sady, presidente da 
Federação do Comércio Varejista do Estado do 
Piauí. 

São êstes, pois, os esclarecimentos  
que pode êste Setor prestar, à vista do 
Requerimento do ilustre Senador José de Mendonça 
Clark. 

Em 29 de abril de 1957. – Nathanael Macedo 
– Assistente-técnico. 

Ao Requerente. 
– Do Sr. Ministro da Saúde, número 185, nos 

seguintes têrmos: 
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Aviso nº 185 – Em 6 de maio de 1957 
1º) O S.N.T. não tem débitos relacionados 

com o pagamento de salários a servidores  
seus, estipendiados à conta das Verbas 2  
e 3 do Orçamento da União, no Estado  
do Rio Grande do Sul, em anos anteriores a  
1957; 

Senhor 1º Secretário. 
Em atenção aos têrmos do Ofício 129-57,  

no qual V. Exa. me transmite, por cópia,  
teor do Requerimento número 71-57, do Senhor 
Senador Mem de Sá, solicitando informações 
relativas ao atraso de pagamento do pessoal da 
Campanha Nacional contra a Tuberculose, o Serviço 
Nacional de Tuberculose prestou os esclarecimentos 
a seguir, que levo ao conhecimento de V.  
Exa.: 

2º) Atingem as dívidas para com empreiteiros 
de obras no Rio Grande do Sul, em números 
redondos a Cr$ 5.000.000,00, assim distribuídos: 
Sanatório São Jerônimo, Sanatório Rio Grande  
e Pav. Anexo à Santa Casa de Pôrto Alegre  
– firma Azevedo Moura & Gertrum; Sanatório Santa 
Maria – Floriano Dias & Cia.; Pavilhão de  
Alegrete – Diversas firmas, em pequenas 
importâncias; Sanatório São Borja – Tedesco & Cia. 
Ltda., acrescendo-se Cr$ 1.104.574,00 à Estacas 
Franki. 

Esclarece-se que se trata de débitos advindos 
de administrações passadas, quando – Diretores  
do Serviço – os Professôres Pereira Filho e 
Reginaldo Fernandes. As restrições orçamentárias 
quanto às dotações para obras, de 1955 em diante, 
bem como as reduções impostas pelo Código de 
Contabilidade da União, fizeram com que as 
soluções apontadas para purgá-las fôssem postas 
em suspenso. 

3º) Sim. Estão incluídas no programa de obras 
para 1957 as seguintes: 

a) Em prosseguimento – Sanatório Sta. Maria, 
200 leitos. 

b) A reiniciar – Sanatório S. Jerônimo,  
200 leitos; Sanatório Rio Grande, 100 leitos;  
Pav. Anexo Santa Maria de Porto Alegre;  
Hosp. Clínica Tisiológica Universidade de Pôrto 
Alegre. 

4º) Esta Diretoria tenciona promover ditos 
pagamentos nos meados do 2º semestre do 
exercício em curso. Para isso, proporá, na devida 
oportunidade, o aproveitamento de saldos que 
advirão das medidas de economia em vigor, 
resultantes das restrições de despesas em diversas 
rubricas orçamentárias constantes do plano de 
aplicação das dotações globais deferidas ao S.N.T. 
para êste ano, com o que, afastará pedidos de 
crédito especial, cujas aberturas vem o Govêrno 
evitando ao máximo, coerente com a política 
financeira adotada pelo Ministério da Fazenda. 

5º) Não há, nos demais Estados, atraso de 
pagamento a pessoal. No que concerne a dívida 
para com construtores, há que se apontar o débito 
de Cr$ 2.000.000,00 e relacionado com o Sanatório 
de Goiânia (Goiás) assim como o de Cr$ 
2.500.000,00 e relativo ao Conjunto Sanatorial 
Otávio de Freitas em Recife (Pernambuco). 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Exa. 
protestos de elevada estima e consideração. – 
Maurício de Medeiros. 

Ao Requerente. 
Ofícios: – Da Câmara dos Deputados, ns. 498 

e 499, encaminhando autógrafos aos seguintes 
Projetos de Lei da Câmara: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 78, DE 1957 
 

(Nº 4.157-C, de 1954, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 

mensais a Sofia Berenice da Silva Masson, viúva de 
Alvaro Sayão Masson. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a pensão especial de Cr$ 

3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Sofia 
Berenice da Silva Masson, viúva de Alvaro Sayão 
Masson, ex-servidor, durante 21 (vinte e um) anos, 
da Comissão Rondon, vitimado por grave 
enfermidade contraída no desempenho de sua 
função. 

Art. 2º O pagamento da pensão, de  
que trata o artigo anterior, corre- 
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rá à conta da verba orçamentária do Ministério da 
Fazenda, destinada aos pensionistas da União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 79, DE 1957 
 

(Nº 1.344-B-1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 para atender às despesas com a 
realização da V Conferência Rural Brasileira. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 2.000.0000,00 (dois milhões de cruzeiros) para 
atender às despesas com a realização da V 
Conferência Rural Brasileira, no mês de maio de 
1957, na cidade de Belém, Estado do Pará, 
promovida pela Confederação Rural Brasileira. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

À Comissão de Finanças. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mendonça 

Clark, primeiro orador inscrito. 
O SR. MENDONÇA CLARK *: –  

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 20 de  
fevereiro do corrente ano, tendo chegando ao meu 
conhecimento que já se elaboravam instruções para 
a organização de um plano de economia no 
Orçamento Federal, julguei prudente dirigir-me  
à Presidência da República e a dez  
Ministérios, indagando o texto não propalado da cir- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

cular reservada da Presidência da República, e, se 
confirmada pelos Ministros de Estado, quais as 
verbas referentes ao Estado do Piauí, incluídas no 
referido Plano. 

Ao formular meu requerimento de informações 
à Presidência da República, desejava conhecer as 
linhas de ação determinadas pelo Chefe do Govêrno 
ou pela Secretaria da Presidência aos respectivos 
Ministros, para, então, tirar minhas conclusões. 

Passados cêrca de sessenta dias, ainda não 
recebi resposta da Presidência da República, ao meu 
requerimento, aprovado pelo Senado Federal. Neste 
mesmo período, entretanto, e por intermédio desta 
Casa, já obtive resposta dos eminentes Ministros da 
Justiça, Guerra, Trabalho, Saúde e Viação. Não me 
era mais possível ficar aguardando essas normas 
gerais, para comentar as informações dos referidos 
ministérios. 

Em fins de março ou princípios de abril, ocupei 
novamente a tribuna, para referir-me às informações 
recebidas do Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas, que comprovavam a existência da Circular 
nº 1-A, da Secretaria da Presidência da República, 
datada de 8 de fevereiro de 1957, determinando 
normas para cortes orçamentários em 1957. 

Volto hoje à tribuna sem conhecer êsse critério 
geral; contudo, já posso saber, pelos respectivos 
Ministros de Estado, que a circular determinava 
cortes nos orçamentos globais do Ministério  
do Trabalho, de 24,56%; do Ministério da Viação  
e Obras Públicas, de 17%; do Ministério da  
Guerra, de 2,14% e do Ministério da Saúde, de 
19,40%. 

Reclamei da Mesa, na semana passada, a 
falta de resposta aos requerimentos dirigidos  
aos Ministérios da Agricultura, Aeronáutica e 
Educação, razão por que, para êsses três 
Ministérios, ainda não posso determinar os  
cortes previstos na circular da Presidência da 
República. 

Acabo de ouvir a leitura do expediente. Penso 
que a resposta do Ministério da Agricultura já chegou 
ao Senado e, oportunamente, virá às minhas mãos. 
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Não podendo saber os critérios nos quais a 
Presidência da República se baseou para determinar 
os cortes, no Orçamento de 1957, dos respectivos 
Ministérios, só me é dado presumir que as bases 
para êsses cortes tenham sido as seguintes: 

a) Obras sujeitas a projetos; 
b) Obras já projetadas mas não iniciadas; 
c) Obras não essenciais; 
d) Outras já iniciadas, mas capazes de ser 

interrompidas; 
e) Auxílios e Subvenções. 
Dentro dessas possíveis linhas de ação, em 

que me vou basear – porque não conheço os têrmos 
da circular reservada – e, assim, devo iniciar meus 
comentários sôbre o plano de economia que atinge 
em cheio os interêsses do Piauí. 

Há algumas semanas, dizia eu, desta tribuna, 
que os cortes do Ministério da Viação atingiam – 
para as estradas do Piauí, a 90%, para os Correios e 
Telégrafos, 100%, e boa percentagem das verbas 
constitucionais das sêcas. Felizmente, com honrosa 
exceção, as verbas destinadas às estradas de ferro, 
em boa hora entregues à execução dos batalhões 
ferroviários, compostos pelos elementos do Exército 
Nacional, essas, graças a Deus, se salvaram. 

Teremos, por isto, bom andamento nos 
serviços de prolongamento das linhas da célebre 
estrada de ferro Paulistana-Teresina da estrada de 
ferra Piripiri-Teresina e, possivelmente, a ligação 
Oiticica-Campo Maior. 

Vinte anos passados, são êsses os primeiros 
trilhos que se colocam no Piauí. 

Minhas palavras, naquela ocasião, 
repercutiram na Imprensa do País, que, generosa, 
soube compreender o sentido das minhas 
reclamações e, com elas, fêz éco. Isto permitiu ao 
Exmo. Sr. Presidente da República tomar 
conhecimento do quanto eu disse desta tribuna, e, 
para minha satisfação, desaprovar os atos 
praticados. Já, agora, há garantias, promessas de 
liberação e, desta maneira, penso haver contribuído 
para a solução do caso. 

Continuam, entretanto, Senhor Presidente e 
Srs. Senadores, a chegar informações. Há dias, 
recebi uma, referente ao Ministério da Saúde, que 
novas decepções me reservava. 

Volto, portanto, à tribuna para, mais uma vez, 
alertar o Sr. Presidente da República e dar-lhe 
ensêjo de demonstrar a sua desaprovação, seguida 
das providências necessárias à reparação dos atos, 
que considero francamente criminosos. 

Passo, agora, a comentar as informações 
prestadas pelo Sr. Ministro da Saúde e a Circular da 
Presidência da República. Responde o Titular da 
Pasta da Saúde à minha pergunta número 2 – "caso 
afirmativo, qual a percentagem, em face do total 
aprovado no Orçamento de 1957, para o Ministério 
da Saúde? – 19,4%. 

Em seguida, pedia eu informações sôbre tôdas 
as verbas orçamentárias de 1957, votadas pelo 
Congresso Nacional, muitas delas da 
responsabilidade pessoal da bancada do Estado. 

A resposta do Anexo 1º relaciona cêrca de 
vinte e cinco associações de caridade, de cujas 
dotações num total de três milhões, novecentos e 
cinqüenta mil cruzeiros, o Plano de Economia cortou 
a metade, ou seja, cinqüenta por cento. 

Essas associações, das quais, pelo menos, 
vinte se destinam ao amparo à maternidade e à 
criança, são dirigidas por senhoras dedicadas, e 
representam o que de melhor existe nas cidades do 
interior do Piauí, onde, em geral, a mulher e a 
criança, pràticamente, não têm assistência do 
Govêrno Federal nem do Estadual, por falta de 
recursos. 

Procuram essas pequenas instituições, dentro 
dos seus limitados recursos, amparar a mãe e a 
criança brasileiras, entretanto, foram tôdas, cortadas 
em cinqüenta por cento de suas verbas pelo Plano 
de Economia. 

No Anexo 2º registra-se fato que é de 
surpreender, deveras, a qualquer pessoa. 

Trata-se do Hospital Getúlio Vargas,  
em Teresina, cuja dotação de dois milhões de 
cruzeiros foi, totalmente, cortada, pelo Plano de 
Economia. 

Examinando, hoje, com cuidado, o "Diário 
Oficial" de 14 de dezembro de 1956, que  
publicou o Orçamento Federal para 1957,  
verifiquei que há profundo êrro na verba  
referida como "Subconsigação 4.1.01", significando  
o "01" "Estudos e Projetos". Naquela publi- 
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cação oficial, consta não 4.1.01, mas, 4.1.03, que 
significa "Prosseguimento e Conclusão de Obras". 

Ora, Sr. Presidente, a simples mudança de 
classificação vem comprovar que não se trata de 
projeto nem de estudo, mas de conclusão de obras 
que, de modo algum, poderia figurar no Plano de 
Economia. 

Logo abaixo, diz a informação do Ministério da 
Saúde: 

"O critério foi determinado pela Circular da 
Presidência da República". 

Certamente motivou tal determinação o 
engano de classificação, pensando-se que se tratava 
de estudos e projetos, e não de conclusão de obras. 

Não posso acreditar, embora não conhecendo 
os têrmos da Circular 1-A, de 8 de fevereiro de 1957, 
que dela constem itens mandando suspender, 
sumàriamente, o prosseguimento e conclusão de 
obras, principalmente, quando se trata de 
estabelecimento de categoria do Hospital Getúlio 
Vargas, em Teresina. 

Só quem conhece a capital do Piauí e já 
visitou o Hospital Getúlio Vargas sabe do sacrifício 
que se impôs o então Interventor Federal, hoje nobre 
Senador da República, Leônidas de Melo, para a sua 
construção. 

Naquela ocasião, S. Exa. foi arduamente 
criticado pelo fato de realizar obra tão grandiosa, 
acima das necessidades do Estado. No entanto, já 
há alguns anos o Hospital Getúlio Vargas é 
insuficiente para atender ao elevado número de 
doentes que nêle se procuram abrigar, a fim de se 
tratarem das mais variadas moléstias. 

O SR. JOÃO MENDES: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pois não. 
O SR. JOÃO MENDES: – O Hospital Getúlio 

Vargas exerce não o papel de hospital local mas o 
de verdadeiro hospital regional. Se nos dermos ao 
trabalho de consultar as estatísticas, relativas aos 
doentes atendidos por aquêle estabelecimento, 
verificaremos que mais da metade provém do 
Maranhão, Ceará e Goiás. Trata-se, portanto, de 
hospital eminentemente regional. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador João Mendes, alertando-
nos sôbre aspecto muito interessante, que, em 
seguida, comprovarei através das próprias 
informações do Diretor daquele nosocômio. 

Como dizia, Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, êsse hospital, pelas suas instalações, 
tornou-se um centro clínico; nêle se formou  
um grupo de médicos que, hoje, trabalhando no 
Piauí, honra a Medicina nacional. Para comprovar a 
eficiência dêsse nosocômio, passo a ler telegrama 
que acabo de receber do atual Diretor, Dr. Lineu 
Araújo. 

"Em resposta ao seu telegrama, informo que 
a despesa do Hospital Getúlio Vargas, em 1956, 
importou em onze milhões vg setecentos e 
sessenta e cinco mil e trinta e um cruzeiros e 
noventa centavos. Referido Hospital atendeu, no 
mesmo ano, 83.399 doentes externos e 2.842 
internos. Até agora não recebemos subvenção 
extraordinária do ano passado, no valor de 330 mil 
cruzeiros, posta em Restos a Pagar. Temos 
acompanhado com o maior interêsse seu 
patriotismo e esfôrço no sentido de receber o nosso 
Estado melhor tratamento dentro da Federação. 
Abraços cordiais. a) Lineu Araujo, Diretor do 
Hospital Getúlio Vargas". 

Nobres colegas, quando um Estado como o 
Piauí, com situação financeira muito difícil, gasta 
num hospital cêrca de onze milhões de cruzeiros é 
triste ver parte da subvenção que lhe foi destinada 
incluída no Plano de Economia. 

No Anexo 3 vê-se consignada, para o 
Hospital de Combate ao Câncer de Teresina, que 
é uma seção do Hospital Getâlio Vargas, a verba 
de quinhentos mil cruzeiros; no entanto, 50% dela 
foram incluídos no Plano de Economia. O  
mesmo ocorreu com a dotação da Sociedade 
Piauiense de Combate ao Câncer. A verba de 
combate ao câncer do Piauí somava um milhão 
de cruzeiros e, automàticamente, foi reduzida de 
50%. E continua a declaração: o critério foi 
determinado pela circular da Presidência da 
República". 
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Não posso compreender como, numa 
campanha de caráter nacional como a de combate 
ao câncer, que preocupa seriamente nossas 
autoridades sanitárias porque o mal atinge 
diretamente a população brasileira, se liberem 
apenas 50% da insignificante verba de um milhão de 
cruzeiros para atender a uma população de milhão e 
duzentos mil piauienses. 

No Anexo n. 4 a dotação orçamentária de dois 
milhões de cruzeiros destinada ao Serviço Nacional 
da Lepra para atender a despesa de qualquer 
natureza com a construção e equipamento de um 
leprosário-colônia, na região central do Piauí, 
inclusive indenização, aquisição e desapropriação de 
imóveis, foi totalmente incluída no Plano de 
Economia. 

Há como justificação de tal critério, a seguinte 
declaração: 

"O critério foi determinado pelo Ministério, em 
virtude da nova orientação de combate à lepra ser 
contrária à construção de leprosários". 

Ora, Sr. Presidente, é muito fácil, no Rio de 
Janeiro, mudar o critério de combate à lepra; é muito 
fácil dizer que o mal não é contagioso e que seu 
tratamento deve ser feito no domicílio, acabando-se 
com os leprosários. 

Eu, entretanto, que vivi cerca de vinte anos 
perto de Leprosário de Carpina, como Presidente da 
Associação Comercial de Parnaíba, observei, mais 
de uma vez, os doentes saírem do Leprosério e vir à 
praça pública mostrar sua terrível moléstia e 
reclamar a mínima assistência do poder público. 
Visitei, com freqüência, os morféticos, para lhes levar 
um pouco de confôrto e de assistência. Verifiquei 
que o Leprosário fôra construído em terreno arenoso 
impedindo totalmente aos internados qualquer 
atividade agrícola capaz de distrair-lhes as idéias, 
fazendo-lhes esquecer a própria miséria. 

Depois de muito trabalho, conseguimos  
induzir o Governo do Estado e o Departamento 
Nacional da Lepra a transferirem os leprosos  
para terras férteis do interior do Piauí, onde  
os doentes pudessem cultivar uma pequena  
horta, fazer um pouco de agricul- 
 

tura, a fim de os ajudar a passar o tempo, que, para 
êles, é doloroso. Foram distribuídos ao meu Estado 
cêrca de cinco milhões de cruzeiros para tal objetivo. 
Parecia assim que a sorte dêsses duzentos e 
cinqüenta infelizes brasileiros estava prestes a 
merecer do Govêrno melhor atenção 
proporcionando-se-lhes os meios de ganhar a vida 
honestamente, distraídos, ao mesmo tempo, com o 
trabalho. Pelo novo critério agora adotado – segundo 
o qual a ciência considera o leproso não contagiante, 
devendo a assistência ser-lhe dada a domicílio, – foi 
resolvido não se continuar com a construção do 
referido leprosário. 

O SR. JOÃO MENDES: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o 
prazer. 

O SR. JOÃO MENDES: – Quando Secretário 
da Educação do nosso Estado, tive oportunidade de 
adquirir cêrca de 300 hectares para o novo leprosário 
do Piauí, e vinte e dois quilômetros da Cidade e em 
ótima zona agrícola. O Governo estadual chegou a 
receber para isso alguma subvenção federal mas a 
construção não foi levada avante em virtude dessa 
mudança de critério. Na época em que fui Secretário, 
dos noventa e seis por cento de leprosos tratados 
nos ambulatórios, mais de 50% não tinham 
residência em Teresina, nem onde se abrigar; 
provinham do interior. Pergunto: como adotar êsse 
critério de não construir leprosários, quando grande 
parte dos doentes não reside onde recebe 
assistência do ambulatório? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador que, realmente, levanta 
mais uma objeção á adoção de tal critério. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; onde está o 
Serviço de Assistência a domicílio aos leprosos no 
Piauí? Onde está êsse Serviço organizado para que 
se possa dispensar a construção do leprosário? Se 
tem ele acomodações para cento e cinqüenta 
pessoas e os doentes vão a mais de duzentos e 
cinqüenta, como prestar-lhes assistência perfeita e 
humanitária, capaz de deixar tranqüilos os homens 
que têm conhecimento dessas misérias? 
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Não posso, por conseguinte, Senhor 
Presidente, aceitar a justificativa de cento por cento 
do Plano de Economia, quanto à verba de dois 
milhões de cruzeiros, para o novo leprosário da 
região central do Piauí. 

No Anexo nº 5, – Hospital Getúlio Vargas, 
Serviço Nacional de Tuberculose da verba de um 
milhão de cruzeiros, cinqüenta por cento foram para 
o Plano de Economia; e do Dispensário de 
Tuberculose de Terezina, também, cento e cinqüenta 
dos trezentos mil cruzeiros foram para aquêle Plano. 

Assim, para o combate à tuberculose, no 
Piauí, beneficiando um milhão e duzentos mil 
piauienses, há uma verba de Cr$ 1.300.000,00, dos 
quais cinqüenta por cento cortados pelo Plano de 
Economia. 

Continua a declaração: – "O critério foi 
determinado por circular da Presidência da 
República". 

Continuo também não crendo que o Chefe da 
Nação haja determinado, em Circular, o corte 
drástico nas verbas do Serviço Nacional de 
Tuberculose, Seção do Piauí. 

Nos Anexos 6 e 7, temos as restantes 
subvenções, ordinárias e extraordinárias, de 
responsabilidade direta dos membros da bancada 
piauiense, reduzidas, no primeiro, de trinta por cento 
e, no segundo, de cinqüenta. 

Verifica-se, assim, Sr. Presidente, que do total 
das verbas do Ministério da Saúde para o Piauí de 
dezesseis milhões e quinhentos e quatro mil 
cruzeiros, nove milhões setecentos e vinte mil e 
duzentos cruzeiros foram incluídos no Plano de 
Economia. Êste montante corresponde a uma 
redução de sessenta por cento das verbas 
orgamentárias, quando a Circular da Presidência da 
República, consoante declaração do próprio Sr. 
Ministro da Saúde, determina um corte de 19,4%. 

Não é possível, que o Estado do Piauí, 
reconhecidamente dos mais pobres da Federação, 
além de sofrer um corte de 19,4% das verbas 
orçamentárias do Ministério da Saúde, ainda tenha 
por determinação do titular da Saúde, seu Plano de 
Economia triplicado e suas verbas reduzidas na 
proporção de sessenta por cento. 

Poderia, Sr. Presidente, acrescentar ainda que 
entre as associações prejudicadas pelo referido 
Plano, se encontra uma associação que mantém a 
Maternidade Marques Bastos, em Paraíba, que 
constrói, atualmente, um hospital infantil de valor 
superior a um milhão e quinhentos mil cruzeiros. As 
obras dêsse hospital, que era uma esperança para a 
defesa da saúde da infância de Paraíba, desde o ano 
passado, quando recebeu o primeiro corte nas 
verbas orçamentárias, prosseguem com grande 
retardamento; agora, no entanto, acabam de sofrer 
novo golpe com a redução de cerca de cinqüenta por 
cento das respectivas dotações. 

Sr. Presidente, desta maneira, com cortes do 
Ministério da Viação e Obras Públicas de dezessete 
por cento determinados pela Presidência da 
República e efetivados pelo Ministério na base de 
trinta e dois por cento; com cortes do Ministério da 
Saúde de dezenove por cento determinados pela 
Circular da Presidência da República e de sessenta 
por cento efetivados pelo Ministério da Saúde, 
suporta o Piauí não uma única redução, mas, duas, 
sucessivas, através de cortes múltiplos, triplos, por 
motivos que, francamente, não compreendo e não 
posso aceitar. 

O Piauí mereceu, em janeiro dêste ano, a 
garantia do Chefe da Nação de que, para aquêle 
Estado, não haveria Plano de Economia. Esta, a 
razão por que ocupo a tribuna, pela segunda vez. 
Ocupá-la-ei uma terceira ou uma quarta vez, se aqui 
ainda estiver, pana alertar o Sr. Juscelino Kubitschek 
de que as suas garantias, as suas promessas, que 
tanto calaram nos corações dos piauienses, não 
estão sendo cumpridas pelos referidos Ministérios; e, 
o que é mais importante, agravadas com a  
elevação dessas percentagens de cortes, constantes 
da Circular nº 1, Reservada, de 8 de fevereiro de 
1957. 

Não creio, aliás, que estas situações sejam do 
conhecimento dos respectivos Ministros. Acredito, 
sim, que as pessoas encarregadas desses cortes, ou 
por falta de organização dos Ministérios, ou de 
critério ou de conhecimento de causa das instituições 
prejudicadas, estejam cortando as verbas 
orçamentárias, indiscriminadamente, a fim de 
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atingirem o limite fixado. Nestas condições,  
como o Estado do Piauí talvez seja de pequena 
importância política procuram tirar-lhe verbas não 
determinadas pelo Sr. Presidente da República. 

Terminando, dirijo apêlo ao Excelentíssimo  
Sr. Juscelino Kubitschek. Tome S. Exa. 
conhecimento das declarações que faço desta 
tribuna no dia de hoje; mande examinar, nos 
respectivos Ministérios, o critério adotado para  
cortes dessa natureza, e, confirmando suas 
afirmações, determine a imediata liberação de  
tôdas as verbas piauienses, porque, de fato, o meu 
Estado não pode suportar os cortes por mim 
referidos. 

E' só, Sr. Presidente. (Muito bem. Muito bem!) 
 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. 
MINISTRO DA SAÚDE, A QUE SE REFERE O 

ORADOR 
 

Ministério da Saúde 
 
Av. nº 167 
Rio de janeiro, D.F. – Em 25 de abril de 1957. 
Senhor 1º Secretário: 
Em atenção aos termos do Ofício nº 36,  

de 25 de fevereiro último, com o qual V. Exa. me 
trouxe ao conhecimento o tear do requerimento 
número 13, de 1957, solicitando informações a 
respeito da circular da Presidência da República,  
que determina percentagem de cortes nas  
verbas orçamentárias para 1957, tenho a honra 
 

de transmitir as informações solicitadas, observadas 
a ordem das indagações feitas, a saber: 

Pergunta 1 – Se recebeu circular da 
Presidência, determinando percentagem de corte 
nas verbas orçamentárias do Ministério para 1957. 

Resposta – Sim. 
Pergunta 2 – Caso afirmativo, qual esta 

percentagem em face do total aprovado no 
orçamento de 1957. 

Resposta – 19,4%. 
Pergunta 3 – Se já foram determinados os 

cortes para atender à referida percentagem. 
Resposta – Os cortes foram mandados 

observar pela circular presidencial. Êste Ministério 
não considera, entretanto, como definitivos, uma vez 
que pretende obter redução do seu limite percentual. 

Pergunta 4 – Com referência ao Estado do 
Piauí, mencionar o valor de verba por verba, 
colocada no denominado "plano de economia para 
1957", com o respectivo histórico, indicando as 
razões ou critério que serviram de base a colocação 
de cada verba, no referido plano de economia. 

Resposta – Vide anexos ns. 1 a 7. 
Pergunta 5 – Caso ainda não tenham sido 

determinados os cortes, se existem instruções neste 
sentido e se estas instruções atingem ao Estado do 
Piauí, indicando, nesta hipótese, a percentagem. 

Resposta – Vide resposta da pergunta de 
número 3. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Exa. 
protestos de elevada consideração. – Maurício de 
Medeiros. 

 
ANEXO I 

 
Subanexo 08 – Departamento Nacional da Criança 

 
Verba 3.0.00: Consignação 3.1.00 – Subconsignação 3.1.01 – item 1) – inciso 1; alínea 18). 
O custeio foi determinado na Circular da Presidência da República. 

 

 
HISTÓRICO 

 

 
Dotação 

 

 
Economia 

50% 
 

 
Disponível 

 

    
Associação Amparo à Infância Oeirense – Oiras......................... 20.000,00 10.000,00 10.000,00 
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à 
Infância – Amarante...................................................................... 

 
115.000,00 

 
57.005,00 

 
57.500,00 
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HISTÓRICO Dotação 

 
Economia 

50% 
 

Disponível 

    
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
de Boa, Esperança – Município de Jaicos ................. 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
Associação de Proteção e Assistência à 
maternidade e à Infância – Campo Maior .................. 180.000,00 90.000,00 90.000,00 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
– Curimatá ................................................................. 75.000,00 37.500,00 37.500,00 
Associação de Proteção à Maternidade e á Infância 
– José de Freitas........................................................ 50.000,00 25.000,00 25.000,00 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
– Miguel Alves............................................................. 35.000,00 17.500,00 17.500;00 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
– Patos, Município de Jaicos...................................... 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
– Pedro II.................................................................... 90.000,00 45.000,00 45.000,00 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
– Picos........................................................................ 40.000,00 20.000,00 20.000,00 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
– São Pedro ............................................................... 50.000,00 25.000,00 25.000,00 
Associação de Proteção e Assistência à 
Maternidade e à Infância – São Raimundo Nonato.... 50.000,00 25.000,00 25.000,00 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
– União ....................................................................... 350.000,00 175.000,00 175.000,00 
Casa Mercedária – São Raimundo Nonato ............... 35.000,00 17.500,00 17.500,00 
Hospital Miguel Couto, para a Maternidade – 
Floriano ...................................................................... 75.000,00 37.500,00 37.500,00 
Hospital São Vicente de Paulo (Maternidade) – 
Picos........................................................................... 35.000,00 17.500,00 17.500,00 
Liga de Assistência à Infância de Terezina................ 100.000,00 50.000,00 50.000,00 
Maternidade Marques Bastos de Paraíba.................. 100.000,00 50.000,00 50.000,00 
Maternidade São Vicente – Terezina.......................... 300.000,00 150.000,00 150.000,00 
Patronato Irmãos Dantas, para Maternidade – 
Piracuruca .................................................................. 95.000,00 47.500,00 47.500,00 
Pasto de Puericultura e Instituto São José de 
Assistência à Infância e Maternidade – Paulistana ... 235.000,00 117.500,00 117.500,00 
Santa Casa de Misericórdiâ de Parnaíba, para a 
Maternidade ............................................................... 200.000,00 100,000.00 100.000,00 
para a Maternidade .................................................... 200.000,00 100,000.00 000.000,00 
Serviço de Assistência à Maternidade Infância – 
Hospital Infantil de Terezina....................................... 1 000 000,00 500.000,00 500.000,00 
Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, para o 
Pavilhão Infantil........................................................... 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância – 
Palmeiras ................................................................... 20.000,00 10.000,00 10.000,00 
Sociedade Dr. Manoel Rodrigues de Proteção à 
Maternidade e à Infância de Oeiras............................ 115.000,00 57.500,00 57.500,00 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância 
– Beneditinos ............................................................. 45.000,00 22.500,00 22.500,00 
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HISTÓRICO 

 

 
Dotação 

 

 
Economia 

100% 
 

 
Disponível 

 

    
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaíba.. 200.000,00 100.000,00 100.000,00 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância – Piripiri......... 230.000,00 115.000,00 115.000 
Sociedade São Vicente de Paulo, para o Pôsto de Puericultura 
Buriti dos Lopes .......................................................... 

400.00,00 20.000,00 20.000,00 

 
ANEXO II 

 
Subanexo 10 – Departamento Nacional de Saúde  

 
Verbâ 4.0.00 Consignação 4.1.00; Subconsignação 4.1.01; item 2. 

 

 
HISTÓRICO 

 

 
Dotação 

 

 
Economia 

100% 
 

 
Disponível 

 

Hospital Getúlio Vargas, Terezina – Piauí...................................... 2.000.000 2.000.000 – 
 

O critério foi determinado na Circular da Presidência da República.  
 

ANEXO III 
 

Subanexo 10.11 Serviço Nacional do Câncer 
 

Verba 2.0.00; Consignação 2.1.00; Subconsignação 2.0.02; item 7, inciso 1; âlínea 18) Piauí 
 

 
HISTÓRICO 

 

 
Dotação 

 

 
Economia 

50% 
 

 
Disponível 

 

    
Hospital de Combate ao Câncer Terezina ..................................... 500.000 500.000 250.000 
Sociedade Piauiense de Combate ao Câncer................................ 500.000 250.000 250.000 
 

O critério foi determinado pela Circular da Presidência da República. 
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ANEXO IV 
 

Subanexo 10.15 – Serviço Nacional de Lepra 
 

Verba 2.0.00; Consignação 2.1.00; subconsignação 2.1.01; item 1; inciso 3 
 

HISTÓRICO Dotação 

 
Economia 

50% 
 

Disponível 

 
Despesas de qualquer natureza com construção e 
equipamento de um leprosário colônia na região central 
do Piauí, inclusive indenização, aquisição ou 
desapropriação de imóveis.................................................. 2 000 000 2 000 000 — 
 

O critério foi determinado pelo Ministério em virtude da nova orientação de combate à Lepra ser 
contrária à construção de leprosários. 
 

ANEXO V 
 

Subanexo 10.16 — Serviço Nacional de Tuberculose 
 

Verba 3.0.00; Consignação 3.1.00; Subconsignação 2.1.01; item 1;inciso 18) Piauí 
 

HISTÓRICO Dotação 

 
Economia 

50% 
 

Disponível 

Dispensário Anti-Tuberculose – Terezina............................ 300.000 150.000 150.000 
Hospital Getúlio Vargas – Terezina..................................... 1.000.000 500.000 400.000 
Núcleo de Assistência Social Anti-Tuberculose – Paraíba.. — — — 
 

O critério foi determinado pela Circular da Presidência da República. 
 

ANEXO VI 
 

Subanexo 05.04.02 – Divisão de Orçamento 
 

Verba 2.0.00; Consignação 2.1.00; Subconsignação 2.1.02; item 1; 
Instituições Assistenciais e tec., inciso 18) Piauí 

 
 

HISTÓRICO 
 

Dotação 
 

 
Economia 

30% 
 

 
Disponível 

Associação Beneficente de Assistência Médico Hospitalar 
e Amparo Social Paulistana................................................. 

 
150.000 

 
45.000 

 
105.000 

Associação de Amparo à Maternidade de Barro Duro e de 
Paraíso – São Paulo do Piauí.............................................. 

 
40.000 

 
12.000 

 
28.000 

 



– 87 – 
 

HISTÓRICO Dotação 

 
Economia 

50% 
 

Disponível 

    
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de José 
de Freitas.................................................................................... 

 
50.000 

 
15.000 

 
35.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infancia de 
Piracuruca................................................................................... 

 
30.000 

 
9.000 

 
21.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de União.. 50.000 15.000 35.000 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Uruçuí  50.000 15.000 35.000 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Dr. 
Napoleão Laureano – Pio IX....................................................... 

 
50.000 

 
15.000 

 
35.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Matias 
Olímpio....................................................................................... 

 
15.000 

 
4.500 

 
10.500 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Campo 
Maior........................................................................................... 

 
50.000 

 
15.000 

 
35.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – Pedro II  50.000 15.000 35.000 
Centro Beneficente de Combate à Tuberculose e à Malária de 
Esperantina................................................................................. 

 
100.000 

 
30.000 

 
70.000 

Hospital da Conferência de São Vicente de Paulo – Valença 
do Piauí....................................................................................... 

 
8.000 

 
2.400 

 
5.600 

Hospital Miguel Couto – Floriano............................................... 130.000 39.000 91.000 
Hospital Psiquiátrico................................................................... 60.000 18.000 42.000 
Hospital Regional de Oeiras....................................................... 100.000 30.000 70.000 
Hospital Regional São Vicente de Paulo – Campo Maior.......... 30.000 9.000 21.000 
Instituto de Assistência Hospitalar do Piauí – Terezina.............. 469.000 140.700 328.300 
Hospital São Vicente de Paulo – Campo Maior.......................... 200.000 60.000 140.000 
Instituto de Proteção à Maternidade e à Infância Dr. Manoel 
Rodrigues – Oeiras..................................................................... 

 
90.000 

 
27.000 

 
63.000 

Maternidade São Vicente – Terezina......................................... 10.000 3.000 7.000 
Núcleo de Assistência Social Anti-Tuberculose – Parnaíba....... 25.000 7.500 17.500 
Pôsto de Puericultura e Instituto São José de Assistência à 
Maternidade e à Infância – Paulistana....................................... 

 
50.000 

 
15.000 

 
35.000 

Pôsto de Puericultura Suzane Jacob – Parnaíba....................... 50.000 15.000 35.000 
Pôsto Médico Nossa Senhora de Lourdes do Bairro Vermelho 
– Terezina................................................................................... 

 
22.000 

 
6.000 

 
15.400 

Sanatório Meduna...................................................................... 80.000 24.000 56.000 
Santa Casa de Misericórdia – Parnaíba..................................... 150.000 45.000 105.000 
Sociedade Contra a Tuberculose, de Água Branca – São 
Pedro do Piauí............................................................................ 

 
20.000 

 
6.000 

 
14.000 

Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância – Palmeiras. 15.000 4.500 10.500 
Sociedade de Amparo aos Doentes Pobres – Cocal ................ 65.000 19.500 45.500 
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HISTÓRICO 

 
Dotação 

 
Economia 

50% 
 

 
Disponível 

    
Sociedade de Amparo aos Doentes Pobres – Parnaíba............... 65.000 19.500 45.500 
Sociedade de Assitência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra – 
Parnaíba........................................................................................ 

 
20.000 

 
6.000 

 
14.000 

Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra 
– Terezina...................................................................................... 

 
15.000 

 
4.500 

 
10.500 

Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância Beneditinos.. 10.000 3.000 7.000 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância Parnaíba ..... 295.000 88.500 206.500 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância – Piripiri........ 20.000 6.000 14.000 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância União........... 25.000 7.500 17.500 

O critério foi determinado pela Circular da Presidência da República. 

ANEXO VII 

Subanexo 05.04.02 – Divisão de Orçamento 
 

Verba 2.0.00; Consignação 2.1.00; Subconsignação 2.1.03; item 1) Instituições assistenciais, etc.: inciso 
18) Piauí 

 
HISTÓRICO 

 
Dotação 

 
Economia 

50% 
 

 
Disponível 

    
Ambulatório Dona Dorinha – Floriano............................................ 20.000 10.000 10.000 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – Amarante.. 70.000 35.000 35.000 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Batalha... 30.000 15.000 15.000 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 
Esperantina.................................................................................... 

 
100.000 

 
50.000 

 
50.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de São João 
do Piauí.......................................................................................... 

 
30.000 

 
15.000 

 
15.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Valença.. 50.000 25.000 25.000 
Associação de Proteção à Maternidade e à Guadalupe................ 20.000 10.000 10.000 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Irmão 
Dantas Piracuruca.......................................................................... 

 
50.000 

 
25.000 

 
25.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infâcia – José de 
Freitas............................................................................................. 

 
80.000 

 
40.000 

 
40.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Miguel 
Couto – Simplício Mendes............................................................. 

 
40.000 

 
20.000 

 
20.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – Piracuruca  15.000 7.500 7.500 
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HISTÓRICO 

 

 
Dotação 

 

Economia 
50% Disponível 

    
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – 
Regeneração................................................................................. 

 
45.000 

 
22.500 

 
22.500 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – Ribeiro 
Gonçalves...................................................................................... 

 
20.000 

 
10.000 

 
10.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – São 
Pedro do Piauí............................................................................... 

 
80.000 

 
40.000 

 
40.000 

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – Uruçuí...... 125.000 62.500 62.500 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de União;.... 130.000 65.000 65.000 
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à 
Infância – Curimatá........................................................................ 

 
35.000 

 
17.500 

 
17.500 

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infâcia 
– de Pedro II.................................................................................. 

 
50.000 

 
25.000 

 
25.000 

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à 
Infância – São Miguel do Tapuio................................................... 

 
15.000 

 
7.500 

 
7.500 

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à 
Infância – São Raimundo Nonato.................................................. 

 
50.000 

 
25.000 

 
25.000 

Associação Doutor Napoleão Laureano de Proteção à 
Maternidade e à Infância de Pio IX................................................ 

 
60.000 

 
30.000 

 
30.000 

Associação e Assistência à Maternidade e à Infância de Pedro II 
Anita Gaioso.................................................................................. 

 
10.000 

 
5.0 

 
5.00000 

Associação Piauiense de Medicina – Teresina............................. 100.000 50.000 50.000 
Centro beneficente de Combate à Tuberculose e Malária –     
Esperantina.................................................................................... 

 
140.000 

 
70.000 

 
70.000 

Escola Preventório Joaquim Pires de Amparo a Menores............ 30.000 15.000 15.000 
Hospital Getúlio Vargas – Teresina............................................... 240.000 120.000 120.000 
Hospital Mariana Pires Ferreira de Paulistana.............................. 20.000 10.000 10.000 
Hospital Regional – Oeiras............................................................ 25.000 12.500 12.500 
Hospital São Vicente de Paulo de Picos....................................... 155.000 77.500 77.500 
Hospital São Vicente de Paulo – Piauí.......................................... 25.000 12.500 12.500 
Maternidade São Vicente – Teresina............................................ 25.000 12.500 12.500 
Lactário Suzane Jacob – Parnaíba................................................ 50.000 25.000 25.000 
Preventório e Educandário Padre Damião e Sociedade de 
Assistência aos Lázaros................................................................ 

 
15.000 

 
7.500 

 
7.500 

Sanatório Meduna – Teresina........................................................ 230.000 115.000 115.000 
Santa Casa de Floriano................................................................. 50.000 25.000 25.000 
Santa Casa de Misiricórdia de Parnaíba....................................... 175.000 87.500 87.500 
Sociedade Contra a Tuberculose de Regéneração...................... 20.000 10.000 10.000 
Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância de Paraíso – 
São Pedro...................................................................................... 

 
20.000 

 
10.000 

 
10.000 

Sociedade de Amparo aos Doentes Pobres – Cocal.................... 40.000 20.000 20.000 
Sociedade de Amparo aos Doentes Pobres Parnaíba.................. 40.000 20.000 20.000 
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HISTÓRICO. 

 

 
Dotação 

 

 
Economia 

50% 
 

 
Disponível 

    
Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra – 
Parnaíba......................................................................................... 120.000 60.000 60.000 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de 
Beneditinos..................................................................................... 115.000 57.500 57.500 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaiba... 300000 150.000 150.000 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância Palmeirais..... 50.000 25.000 25.000 
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância Piripiri............ 35.000 7.500 17.500 
Sociedade Dr. Manoel Rodrigues de Proteção e Assistência à 
Maternidade e à Infância para o Hospital Regional de Oeiras....... 450.000 225.000 225.000 

 
O critério foi determinado pela Circular da Presidência da República. 

 
Durante o discurso do Sr. Mendonça Clark, o 

Sr. João Goulart deixa a cadeira presidencial, que é 
ocupada pelo Sr. Apolônio Salles. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, segundo orador inscrito. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em julho do ano 
passado, o Sr. Presidente da República solicitou, e 
obteve do Congresso Nacional Lei que faculta o 
adiamento da transferência, para a Reserva, de 
qualquer Oficial-General, das Fôrças Armadas até o 
limite de permanência na Ativa quando, a critério do 
Chefe da Nação; fôr considerada necessária a 
continuação dos seus serviços. 

Atenuou-se, assim, a inexorabilidade do texto 
do art. 14 da Lei da Inatividade, que determina a 
transferência "ex officio", para a Reserva, do Oficial-
General combatente, que complete quatro anos no 
último pôsto da hierarquia de paz e haja atingido a 
idade limite de permanência na ativa do oficial do 
pôsto imediatamente superior. 

Sr. Presidente, que o Governo julgava  
a lei conveniente, evidencia-o o 
 

empenho revelado em conseguí-la. Que ela não se 
deve haver tornado inconveniente infere-se do fato 
de não ter o Exército, até agora, pedido a sua 
revogação. 

Ora, Sr. Presidente, no próximo dia nove do 
corrente completa 64 anos de idade, ficando, portanto, 
abrangido pelo disposto no citado artigo 14, um dos 
mais eminentes e prestigiosos chefes militares, que é 
o General Euclides Zenóbio da Costa. 

Soldado valoroso, educada nessa escola de 
lealdade, abnegação e desinterêsse que é o Exército 
Brasileiro, ninguém pode desconhecer, no país, sua 
brilhante fé de ofício. 

Homem de ação e disciplina, infatigável, 
trabalhador, revelando, sempre o entusiasmo do 
homem de armas, consagrado integralmente à sua 
classe, sempre disposto a oferecer à Pátria o 
máximo de suas energias e de sua dedicação. 

Sob o seu comando, os nossos bravos 
regimentos de infantaria, honrando as tradições 
heróicas dos nossos antepassados, bateram-se 
intrepidamente nos campos de batalha da Europa, 
ao lado de denodados combatentes das Nações 
Unidas, cobrindo de novas e fulgentes glórias o 
pavilhão que ali simbolizava a dignidade nacional. 
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Considerando-se seus altos méritos e seus 
inobscurecíveis e realmente relevantes serviços, 
dirijo, neste instante, um apêlo ao Senhor 
Presidente da República, no sentido de que 
mantenha no seio do Exército o General Euclides 
Zenóbio da Costa. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. me 
permite um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Pois não. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Quando o 

meu Partido, a União Democrática Nacional, 
combateu a modificação da Lei da Inatividade  
para permitir continuassem no serviço ativo,  
oficiais generais, que tivessem atingido o limite  
de idade para passarem para a reserva remunerada 
compulsòriamente, fé-lo sem nenhuma preocupação 
de ordem pessoal. Não se tratava da figura  
do General Odilio Denys, nem de qualquer  
outro general. Nós advertíamos o Govêrno  
da dificuldade que criaria para si próprio, pois  
tendo usado essa lei a fim de convocar para  
o serviço ativo o General Denys, ficaria obrigado  
a examinar todos os casos subseqüentes, para  
ver se seria ou não conveniente a permanência,  
na ativa, dos oficiais atingidos pelo limite de  
idade para a reforma compulsória. Sabe V. Exa.  
que, quando a Lei de Inatividade fixa essa  
idade limite, procura servir aos interêsses das  
Fôrças Armadas, deixando fora do serviço, os  
oficiais que já não estão em condições físicas para  
o desempenho das tarefas do seu pôsto. A  
boa doutrina é pois que, quando o oficial atinge  
essa idade, passe à reserva, para gozar o  
"otium cum dignitate" que a lei lhe confere. Desde, 
entretanto, que o Governo criou tal concessão para o 
General Odilio Denys, evidentemente deixar de 
aplicá-la ao General Zenóbio da Costa, oficial com 
brilhante fôlha de serviço, seria um "capitis diminutio" 
para quem prestou serviços de guerra muito maiores 
que os de qualquer General do Exército  
Brasileiro. Não quero, com isso, defender a tese  
de que deva ser também convocado o General 
Zenóbio da Costa, meu ilustre instrutor na Escola 
Militar e figu- – que, realmente, prestou os melhores 
serviços à nossa profissão comum. Meu 
 

desejo é significar, mais uma vez, nosso protesto 
contra o erro do Govêrno, modificando a Lei de 
Inatividade, porque, em cada caso de General que 
atinja a idade limite, enfrentará o Governo um 
problema novo e um novo foco de agitação. Mas se 
foi o Governo quem criou essa dificuldade, "quem 
pariu Mateus, que o embale". 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito 
agradeço o aparte de V. Ex. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Dá 
licença para um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Desejo 
declarar a V. Exa. que endosso integralmente o 
apelo que ora faz ao Senhor Presidente da 
República, no sentido de conservar nas fileiras, o 
General Zenóbio da Costa, sem dúvida uma das 
grandes figuras do Exército, pelos serviços prestados 
ao nosso país. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito grato a 
V. Exa. 

Sr. Presidente, a convocação do General 
Zenóbio da Costa não representaria um prêmio, mas 
o reconhecimento da Pátria ao valor do chefe militar 
que, pela sua notável ação na guerra tanto elevou, 
no solo distante da Itália, o nome sagrado do Brasil. 
(Muito bem. Muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, terceiro orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Ezechias da 

Rocha, quarto orador inscrito. (Pausa). 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, tive convite para 
assistir à solenidade celebrada em Brasília, no dia 3 
do corrente. Infelizmente, por motivo superior, não 
pude aceitá-lo, perdendo, assim, a oportunidade  
de participar de um dos maiores acontecimentos  
da nossa história. Sim, 3 de maio de 57, foi um  
dos maiores dias da nossa Pátria, dia que  
relembra aquêle em que Frei Henrique de  
Coimbra, no Ilheu da Coroa Vermelha, cercado de 
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índios e dos marujos de Dom Manuel, plantou a 
semente do cristianismo nesta banda da Lusitânia. 
Tanto vem a significar que, 457 anos depois que o 
Pendão das Quinas aportou à Terra de Santa Cruz, 
continuamos fiéis à crença dos nossos antepassados 
e firmes na convicção de que nos está reservado um 
papel singular no seio da Cristandade. 

Oficiando o santo sacrifício em Brasília, 
batizando-a à luz do Evangelho, semeando nas 
terras da futura metrópole o fermento da fraternidade 
cristã, Dr. Carlos de Vasconcelos Motta, reproduziu a 
cena admirável que viveram, em Pôrto Seguro, os 
destemidos nautas de Portugal, ao incorporarem à 
civilização cristã, este maravilhoso pedaço do Novo 
Mundo. Até os silvícolas, representados pelos 
Carajás, lá estavam, dando ao cenário o colorido 
histórico daquele formoso dia em que nasceu o 
Brasil. 

Dada a importância do acontecimento, Sr. 
Presidente, passo a ler para que constem dos 
nossos Anais, a bênção do Papa Pio XII, a oração do 
Cardeal de São Paulo e o discurso do Sr. Presidente 
da República, três documentos relevantes sôbre o 
batismo cristão de Brasília. 

E' do seguinte teor a bênção do Papa Pio XII: 
"No dia do aniversário da descoberta e da 

primeira missa nas terras de Santa Cruz, muito nos 
agrada tão fausta data seja recordada com a 
celebração da primeira missa em Brasília. Pedindo a 
Deus que continue a derramar sôbre a generosa 
nação brasileira os seus celestes favores, para que 
progrida e prospere à luz do Evangelho e dos 
ensinamentos da Igreja, concedemos de coração a 
V. Exa., às autoridades presentes a sugestiva 
cerimônia e a todo o querido povo brasileiro a nossa 
especial Bênção Apostólica". 

E' a seguinte a oração do Cardeal de São 
Paulo: 

"Meus compatriotas 
Se um sonho empolgante pode, às  

vezes, nos dar a ilusão de fla- 
 

grante realidade em contrapartida uma maravilhosa 
realidade pode nos dar a sensação de um sonho 
misterioso. 

E é esta a sensação que nas dá Brasília. E 
diante do que estamos vendo e prevendo: "Non, 
possumus non loqui". Porém jamais nos foi dado, 
nem jamais nos será dado, falar assim em momento 
e em cenário tão solenes. 

O cenário é todo o Brasil imenso, aqui 
presente, na personificação dos seus grandes filhos, 
aqui representando êste panorama telúrico ainda 
virgem e por êste horizonte visual ilimitado, e, 
dilatado ainda pela nossa fantasia, até os confins do 
território nacional através dos seus oito e meio 
milhões de quilômetros quadrados. 

Na verdade, aqui e neste momento histórico, 
bem é que nos empolgue aquêle entusiasmo do rei 
poeta e profeta, contando no salmo: "A Domino 
factum est istud; et est mirabile in oculis nostris". Foi 
feita pelo Senhor tôda esta maravilha de natureza 
que, nesse planalto, os nossos olhos contemplam 
embevecidos. 

E diz mais o salmista: "Haec est dias, quam 
fecit Dominus: exultemos ae laetemus in ea". Êste é 
o dia preparado pelo Senhor, exultemos de jubilosa 
alegria por o estarmos vendo e vivendo. 

Esta antifona das aleluias da Páscoa, a 
cristandade canta todos os anos, "urbi et orbe", em 
Roma em todo o mundo, comemorando a gloriosa 
Ressurreição do Cristo Jesus. 

Porém, a festividade da Páscoa do ano 1500 
valeu, para Pedro Alvares Cabral e para todo o 
Portugal, por um jubileu de alegrias nunca dantes 
experimentadas: – foi a Páscoa da descoberta do 
Brasil. Outrossim, para V. Exa. Senhor Presidente da 
República, e para todos os bons brasileiros, esta 
Páscoa de 1957 está sendo a venturosa Páscoa da 
redescoberta do Brasil, nesta epifania, nesta 
alvorada de Brasília. 

Salvo o respeito devido ao texto  
sagrado, poderíamos aplicar o 
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esta cidade nascente, aquilo do Evangelho: "Não 
pode ficar escondida a cidade posta sôbre o planalto: 
– sôbre êste altiplano da Terra da Santa Cruz". 

Poderíamos ainda enquadrar Brasília, como se 
fôra a cidade noiva da Brasil, dentro da visão de 
João, o Evangelista, descrita no capítulo 21, do seu 
Apocalipse: "E eu, João, vi um céu novo e uma terra 
nova, pois que o primeiro céu e a primeira terra 
desapareceram e o mar também sumiu-se". "E, 
entrementes, vi a nova cidade santa de Jerusalém 
descendo do céu, de junto de Deus, ataviada qual a 
noiva adornada para o seu espôso". "E ouvi uma 
grande voz que provinha do trono e dizia: Eis o 
tabernáculo de Deus junto aos homens, no qual 
habitará com êles. E as homens serão o povo de 
Deus, e o seu Deus será o próprio Deus verdadeiro". 

Segue-se o discurso da Sr. Presidente da 
República: 

Em sua oração, de improviso, o Presidente 
Juscelino Kubitschek começou por dizer que os 
homens dêstes dias atribulados são capazes de 
gestos criadores, mas hesitam diante da definição do 
grandioso. Não sabemos dizer, conscientemente, o 
que podemos realizar. "Temos a perspectiva da 
possibilidade de nos envolvermos numa atmosfera 
exaltada de beleza – disse. Possuímos todos, desde 
o começo do mundo, a coragem de enfrentar 
vicissitudes e a coragem de confessar que 
participamos de um acontecimento que a história 
recolherá para sempre e a legenda guardará 
transfigurada pelo tempo afora. Existem heroísmos 
em nosso tempo. Sucedem-se os feitos 
impressionantes, mas os feitos e os heroísmos têm 
de revestir-se de formas verbais e cotidianas para 
que não nos persiga o receio de nos embebermos 
dos excessos, de nos transportarmos para um plano 
alto demais, onde o ar, de tão purificado, se torne 
irrespirável". 

"HORA QUE A HISTÓRIA VAI FIXAR" 
 
Prosseguiu o Chefe do Govêrno dizendo que, 

no entanto, por mais que procuremos livrar-nos das 
expansões temos a glória de curvar-nos, comovidos, 
diante da excelsitude do que se estava verificando ali 
e admitir que a primeira missa, celebrada pela 
Cardeal Motta, no sítio em que se erguerá a futura 
Capital do Brasil, constitui um quadro que cedo não 
se levará para o esquecimento. Todos os presentes, 
altos dignitários da igreja, tendo à frente o eminente 
Cardeal de São Paulo, autoridades civis e militares, 
homens do povo e homens de Estado estavam 
vivendo a hora que a história vai fixar. No dia da 
Santa Cruz, a Capital recém-nascida recebia o seu 
batismo cristão. Dia em que nela se verificava, pela 
vez primeira, o ministério da transformação da pão 
em carne e sangue do Salvador do Mundo. Dia em 
que a cidade do futuro, a cidade que representa o 
encontro da pátria brasileira em seu próprio centro 
de gravitação, se recolhia à sua alma eterna a 
substância divina do Salvador. Dia em que Brasília 
ontem apenas uma esperança e hoje, entre tôdas a 
mais nova das filhas do Brasil, começava a erguer-se 
integrada no espírito cristão, princípio, causa e 
fundamento da unidade nacional. 

E prosseguiu: "Dia em que Brasília se tornara 
autenticamente brasileira, porque, desde as suas 
origens, o Brasil existe com a presença de Cristo. 
Dia do batismo do Brasil novo, dia da ressurreição da 
esperança". Acabava de ser piantada, com o 
sacrifício da santa Missa, uma semente espiritual. 
"Seja-me permitido formular uma ardente súplica 
neste momento – disse o Presidente – que Nossa 
Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil e 
madrinha de Brasília, zele par esta cidade que surge, 
volva os olhos benignos para os homens públicos 
que daqui deverão dirigir esta Nação, a fim de que 
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êles honrem os nossos maiores e sirvam, 
condignamente, às gerações futuras". 

 
PRECE POR BRASÍLIA E  
PELO POVO BRASILEIRO 

 
Continuando, disse o Presidente do seu 

desejo de que Brasília se modele na 
conformidade dos altos desígnios do Eterno, de 
que a Providência faça da cidade terrestre um 
reflexo da cidade de Deus. Que ela cresça sob o 
signo da caridade, da justiça e da fé, aduziu. Ao 
espírito divino, aqui presente, dirijo as minhas 
ardentes preces para que abençoe o povo 
brasileiro e que me inspire a mim, homem 
humilde, a quem a Providência confiou a grande 
honra e a desmesurada tarefa de presidir aos 
destinos do Brasil". Dirigiu, a seguir, uma 
saudação ao povo humilde dêsses imensos 
sertões, que aqui, acorreu, transpondo centenas 
de léguas para assistir a esta solenidade. 

 
"FAÇAM UMA TRÉGUA NOS ÓDIOS" 

 
E finalizou o Presidente da República pedindo 

que se faça uma pausa, uma trégua aos ódios e nas 
incompreensões e, voltados para o Cristo, recebam 
todos, das bênçãos de N. S. Aparecida, a fôrça 
necessária para fazer do Brasil uma Nação 
poderosa, sob a bênção de Deus e para erguer um 
novo monumento para a prosperidade e grandeza do 
país. 

Sr. Presidente, sei que muitas vozes se 
levantam e, fundamentadas em fortes 
argumentos, classificam de temerária emprêsa a 
construção de Brasília. Não podia deixar de ser 
assim. Todos os grandes feitos tiveram os seus 
prós e contras, os seus pregoeiros e opositores. 
Quando Portugal empreendeu arrostar os 
oceanos procelosos e devassar os arcanos do 
planêta, a prudência andou a descoroçoar aquêle 
punhado de gigantes que desdenhavam o 
impossível. E escreveu, afinal, uma das maio- 
 

res epopéias de todos os tempos. Quando Osvaldo 
Cruz meteu ombros à erradicação da febre amarela 
que assolava esta Capital, não faltaram, também, 
essas vozes de incompreensão e desânimo a que 
êle respondia serenamente: "Quando não, se pode 
fazer tudo o que se deve, deve-se fazer tudo o que 
se pode". Quer-me parecer que é esta a divisa do 
Senhor Presidente da República, a cuja visão e 
pertinácia vão agradecer, os vindouros, um dos 
maiores cometimentos desta geração. 

Sr. Presidente, disse o Sr. Cardeal Marta que 
"Brasília vai ser o maior impulso unificador e 
civilizador do Brasil". Subscrevo as palavras de Sua 
Eminência. Sei que nos defrontamos com uma obra 
de titã, cujos problemas, cujas dificuldades 
desencorajaram sempre os mais ousados estadistas 
deste país. Mas, é imperativo constitucional, 
inspirado pelo mais subido patriotismo. Já se passou 
mais de meio século desde que o mandamento da 
Carta Magna determinou a interiorização da nossa 
capital. Já tarda o cumprimento da Lei; já tarda a 
realização da grande obra. Nada é impossível à 
vontade de um povo, maxime quando se trata de 
empreendimentos como é êsse, por mais caros e 
difíceis que pareçam. A questão é querer. E o quer o 
Sr. Presidente da República, o Sr. Cardeal Motta e 
boa parte da Nação. Pois que o queiramos todos 
quantos amamos êste país, para que, no coração do 
Brasil, surja a bela Metrópole, donde partirá, para 
todos os rincões brasileiros, aquêle impulso criador 
que unirá e revitalizará a nacionalidade e, irradiando-
se pelo tempo e pelo espaço, levará, às gerações 
futuras, a certeza de que os seus maiores, os que 
hoje debatem os problemas da terra comum e as 
angústias do mundo conturbado, foram dignos do 
país em que nasceram. Assim pensa S. Eminência o 
Cardeal Mota, através de cuja palavra vibrou a alma 
nacional, no batismo de Brasília. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que resta 
apenas um minuto para término da hora do Expediente. 

O SR. LIMA GUIMARÃES (pela ordem): – 
Sr. Presidente, solicito de Vos 
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sa Excelência consulte a Casa sôbre se consente na 
prorrogação regimental da hora do Expediente, a fim 
de que o nobre Senador Ezechias da Rocha, possa 
concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – A Casa acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Lima 
Guimarães. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Sou grato à 

Casa e ao nobre colega, Senador Lima Guimarães, 
por me darem. a oportunidade de concluir meu 
discurso. 

Sr. Presidente, ao terminar sua oração, nesse 
memorável 3 de maio de 1957, naquele cenário 
grandioso, destinado pela Providência à Metrópole 
de uma das maiores nações da terra, o Chefe do 
Governo, suplicando as bênçãos de. N. S. Aparecida 
e as bênçãos de Deus, pediu uma pausa, uma 
trégua nessas lutas que intranqüilizam a vida 
nacional, estorvam o trabalho dos brasileiros e 
retardam o progresso do Brasil. 

Sr. Presidente, há ódio de lado a lado; de lado 
a lado, há incompreensão. Vamos, pois, ensarilhar 
essas armas de agitação – e eu tenho, neste 
instante, meu pensamento voltado para a Imprensa, 
para a Câmara dos Deputados e para o meu Estado 
natal. Vamos ensarilhar as armas da discórdia e da 
agitação e criar, no país, o ambiente de tranqüilidade 
e confiança que estão a exigir os que trabalham e 
produzem, milhões de compatriotas que nos tacham 
a todos nós, aos que temos uma partícula de 
responsabilidade no governo e na vida pública, de 
incapazes de levar a pôrto seguro a nau do Estado. 

Não, Sr. Presidente, não somos incapazes. A 
civilização que aí está, fala alto do nosso patriotismo, 
do nosso descortino, do nosso poder de realização. 
Falta-nos, apenas, que, irmãos que somos, 
saibamos pôr o sentimento de fraternidade a serviço 
do povo e da pátria do povo, que pede paz  
para prosperar e ser feliz, e da Pátria, que espera 
saiba-mos amá-la e engrandecê-la, como man- 
 

daram os nossos antepassados e desejam os 
nossos filhos. 

Sr. Presidente, angustiado diante do mundo 
dividido pelo ódio e pela incompreensão – por este 
mesmo ódio e por esta mesma incompreensão que 
dividem os brasileiros – disse Pio XII: 

"Aos pés da Cruz, fronteira de dois mundos, 
devem ir depor seus ódios os homens e as nações; 
nessa hora surgirá a paz no universo". 

Governantes do Brasil, políticos do Brasil, 
soldados do Brasil, jornalistas da Brasil, ouçamos Pio 
XII. Aos pés da Cruz de Cristo, daquela Cruz que, 
erguendo-se em Brasília, nos convida a cumprir 
nossos deveres para com Deus e a Pátria, vamos 
depor, contritos, os nossos ódios e as nossas 
incompreensões, para que, dentro de poucos anos, 
num clima de paz, recuperada a Nação, possamos 
afirmar, com os nossos compatriotas, que somos 
todos dignos deste imenso, belo e rico país, cujos 
gloriosos destinos se confundem com o próprio 
futuro da cristandade e da civilização. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico aos Srs. 
Senadores que esteve no Gabinete do Vice-
Presidente desta Casa o Sr. Wojciech Chabasinski, 
Embaixador Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciário da República Popular da Polônia, 
para uma visita ao Senado da República. 

Vai ser lido parecer chegado à Mesa. 
E' lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 262, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 

46, de 1956. 
 
Relator: Sr. Senador Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei número 46, de 1956, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha – Gaspar Velloso – Argemiro de 
Figueiredo. 
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ANEXO AO PARECER 
Nº 262, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 

46, de 1956, que estende os benefícios da Lei 
numero 1.782, de 24 de dezembro de 1952, aos 
subtenentes e sargentos que nessas graduações, 
participaram da campanha da Itália com a F. E. B. e 
se encontram habilitados com o curso de 
comandante de pelotão, seção ou equivalente, e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São extensivos os benefícios da Lei 

nº 1.782, de 24 de dezembro de 1952, aos 
subtenentes e sargentos, que, tendo participado 
da campanha da Itália, em qualquer dessas 
graduações, são portadores de Medalha de 
Campanha e já se habilitaram com o curso de 
Comandante de Pelotão, seção ou equivalente, 
ou venham a fazê-la dentro de 3 (três) anos a 
contar da publicação da presente lei. 

Art. 2º Os beneficiados pelo disposto no artigo 
anterior serão incluídos, independente de vagas, no 
Quadro Auxiliar de Administração (Q.A.A.) ou no 
Quadro ou Quadros que forem criados em sua 
substituição. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento do nobre Senador Caiado de Castro. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 153, DE 1957 
 
Requeira dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 46, de 1956. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1957. – 
Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
redação final cuja publicação acaba de ser 
dispensada. 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a votação 

final, queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovada. Vai à Câmara dos Senhores 

Deputados. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 

Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 

explicação pessoal, o nobre Senador Francisco 
Gallotti. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para 
explicação pessoal) *: – Sr. Presidente, acabo de 
chegar de Santa Catarina, para onde me dirigi no 
sábado passado, tendo voado, na ida e na volta, pela 
VARIG. 

As tripulações de seus aviões sempre tratam 
magnificamente os passageiros, mas a que me 
conduziu hoje portou-se de maneira especial. 

Perguntei ao aeromoço se havia algum motivo 
extraordinário para a satisfação que transparecia de 
seus homens. Respondeu-me que sim, pois a 7 de 
maio de 1927 fundava-se a Viação Aérea Rio 
Grande do Sul, a nossa valorosa VARIG. 

Procurei, então, ver nos jornais do Rio, que 
adquirira em São Paulo, se a nossa imprensa se 
olvidara de data tão grata ao Brasil, pelos relevantes 
serviços que a VARIG nos tem prestado, e encontrei no 
"Correio da Manhã" um tópico, que, tanto honra o jornal 
quanto a própria VARIG, u'a manifestação digna, 
elevada e sobretudo justa sôbre essa companhia. 

Ei-la: 
"Há precisamente 30 anos (7 de maio de 

1927), na cidade de Pôrto Alegre, era fundada a "S. 
A. Emprêsa de Viação Aérea Rio-Grandense" 
VARIG, a primeira companhia brasileira de. 
transporte aéreo. 

A data tornava-se significativa porque não 
era, apenas, uma empresa que nascia do 
trabalho de alguns idealistas da aviação, tendo 
 
__________________ 
*Não foi revisto pelo orador. 
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à frente: Otto Mayer, Alberto Bins Ruben Berta. Era a 
própria aviação comercial brasileira que tomava 
forma e impulso. No Livro número 1, página 1, do 
Registro Aeronáutico Brasileiro ficava registrada a 
primeira aeronave comercial do Brasil: "Dornier-
Well", nº 34; nome – "Atlântico" prefixo – P – BAAA; 
espécie – hidroavião-bote; classe – mercante; 
capacidade nove passageiros e nacionalidade 
brasileira. 

A VARIG, assim, pioneira dos transportes 
aéreos comerciais no nosso País, com seu 
desenvolvimento constante através da expansão de 
seus serviços nessas três décadas, veio contribuir, 
decisivamente, para o alto grau de eficiência e 
progresso da aviação, 

A primeira linha sobrevoada pela  
VARIG, entre Pôrto Alegre, Pelotas e Rio Grande, 
tinha a extensão de 270 quilômetros, percurso 
êsse que foi gradativamente crescendo e se 
ampliando, até atingir os 30.000 quilômetros  
das linhas atuais, cobrindo o território nacional, 
expandindo-se, além fronteiras, Montevidéu  
e Buenos Aires no rumo sul, Ciudad Trujillo  
e Nova Iorque, no rumo norte, enquanto se 
prepara para vôos mais longos rumo à Europa e 
Oriente. 

Os primitivos aviões que cobriam as estreitas 
rotas aéreas, de há 30 anos, foram sendo 
substituídos por modernos, com maior raio de ação 
mais ampla capacidade para transporte de 
passageiros e carga. 

Em 1945, Ruben Berta, já então presidente 
da companhia, deu nova estrutura à emprêsa, 
instituindo, por escritura pública a Fundação dos 
Funcionários da VARIG, destinada a "assegurar 
aos funcionários suas famílias o bem-estar e a 
proteção contra a velhice, invalidez, viuvez e 
orfandade, completando a atuação e os 
benefícios da respectiva Caixa de Aposentadoria 
e Pensões". Assim, as ações da emprêsa 
distribuem-se hoje, 50% à Fundação, 35% a  
seus funcionários, particularmente, 10% a 
particulares fora da emprêsa e 5% ao Go- 
 

vêrno do Estado do Ria Grande do Sul. 
Até fins de 1956, a companhia havia efetuado 

160.875 vôos, voando 439.560 horas e meia, 
transportado 2.743.235 passageiros, 110.880.727 kg 
de carga e percorrido 108.451.554 quilômetros". 

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

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com muito 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em nome da bancada 
do Rio Grande, é com imenso prazer e júbilo cívico e 
regionalista que me associo à justa homenagem que 
Vossa Excelência presta à VARIG, sem dúvida, não, 
apenas, uma glória do meu Estado mas, também, da 
aviação comercial brasileira, e que honraria a de 
qualquer país. Creio, portanto, acertado que 
emprestemos nossa solidariedade e manifestemos 
nossos agradecimentos à iniciativa generosa e justa 
que acaba de tomar. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito 
obrigado ao nobre colega, que, representando o 
valoroso Rio Grande da Sul, poderia ter ocupado a 
tribuna em meu lugar. A VARIG, entretanto, não é hoje 
uma companhia rio-grandense, e, sim, brasileira, pois, 
que, serve a todo o território nacional. 

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

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Pois não; 
com prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Propositadamente, não 
quis tomar a iniciativa, certo de que teria mais 
autoridade e se revestiria de muito maior prestígio 
partindo de representante de outro Estado, 
principalmente quando êsse representante é V. Exa., 
expressão de Santa Catarina e uma das fortes 
individualidades desta Casa. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito 
obrigado a V. Exa. pelas honrosas referências. 

Desta tribuna, Sr. Presidente, envio ao Sr. 
Rubens Berta, a grande alavanca propulsora da 
VARIG, as minhas felicitações, que acredito seriam 
também. da Senado da República, dos 
representantes do próprio povo brasileiro que 
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se congratulam fazendo os melhores votos de 
constante progresso da grande empresa, honra 
da aviação comercial da nossa Pátria. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única da redação final do Projeto de 
Resolução número 43, de 1956, que concede 
permissão a Murilo Marroquim de Souza, Redator, 
padrão PL-7, do quadro da Secretaria do Senado 
Federal para aceitar designação do Poder Executivo, 
a fim de integrar a Delegação Brasileira à XI 
Assembléia Geral das Nações Unidas (redação 
oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer nº 
258, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à promulgação: 
Redação final do Projeto de Resolução nº 

43, de 1956, que concede permissão a Murilo 
Marroquim de Souza, Redator, padrão PL-7, para 
aceitar designação do Poder Executivo, a fim de 
integrar a XI Assembléia Geral das Nações 
Unidas. 
 

RESOLUÇÃO 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E' concedida a Murilo 

Marroquim de Souza, Redator, padrão PL-7, 
permissão para aceitar a designação do Poder 
Executivo para integrar a Delegação Brasileira, 
na qualidade de Delegado Substituto, à XI 
Assembléia Geral da Organização das Nações 
Unidas, nos têrmos do art. 253, do Re- 
 

gulamento da Secretaria do Senado Federal. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

92, de 1956, que inclui o Município de Piquete, no 
Estado de São Paulo, na zona de guerra definida e 
delimitada pelo Decreto nº 10.490-A, de 25 de dezembro 
de 1942, e dá outras providências, tendo Pareceres 
(números 234 a 236, de 1957), das Comissões de 
Segurança Nacional, favorável, com a emenda que 
oferece de nº 1-C; de Serviço Público, favorável ao 
projeto e à emenda de nº 1-C; e de Finanças, favorável, 
com a subemenda que oferece à emenda de nº 1-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma 

emenda que vai ser lida. 
E' lida e apoiada a seguinte emenda: 
 

EMENDA Nº 2 
 
Acrescente-se ao art. 1º, depois de Estado de 

São Paulo, a seguinte: 
"Municípios de Cáceres e Cuiabá, no Estado 

de Mato Grosso e de Ipameri, no Estado de Goiás. 
 

Justificação 
 

Os mesmos motivos determinantes para que o 
Município de Piquete, seja incluído na Zona de 
Guerra, delimitada pelo Decreto nº 10.490, de 25 de 
setembro de 1942, se aplicam aos casos da emenda. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1957. – 
João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas. 

O SR. CAIADO DE CASTRO *: – Senhor 
Presidente, o projeto em discussão não tem outro 
objetivo senão dar aos operários, aos civis em geral 
que trabalharam nessas zonas, os direitos já 
concedidos aos militares. 

E' verdade que o art. 1º já estende o benefício 
aos militares e civis que serviram no Município de 
Piquete; mas, há a considerar que êsse Município é 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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servido e garantido pela tropa que se encontra em 
Itajubá, de um lado, e em Lorena, de outro. 

Entre Itajubá e Piquete existem as grandes 
usinas de Pico do Meio, que fornecem a energia 
necessária à movimentação da Fábrica de Piquete, 
uma das mais importantes da América do Sul. 

O Município de Piquete não foi incluído entre 
os beneficiados pelo Decreto nº 10.490-A, passando 
a linha de limite a alguns metros de sua fronteira. Os 
militares que lá serviram – e não serviram durante 
todo o período da guerra – já estão, porém, 
contemplados. 

Entretanto, foi do Município de Piquete e do de 
Itajubá também não beneficiado, que partiram os 
oficiais e sargentos para constituir o grupo de 
Fernando de Noronha. O projeto considera apenas, e 
principalmente, os civis que trabalharam nesses 
Municípios, sob regime militar, em tempo de guerra. 

E', pois, necessário, indispensável mesmo, se 
informe o Senado da situação especial dêsses 
operários, rigorosamente subordinados à disciplina e 
à legislação militares. 

Sr. Presidente, há caso típico, para o qual 
peço a atenção da Casa. 

Uma pobre operária viu-se forçada, pelo 
agravamento de manifestação fisiológica comum às 
mulheres, a permanecer de cama durante dez dias. 
Subordinada a regime militar, por ignorância não 
avisou ao Comandante, Diretor da fábrica que estava 
enfêrma. Foi processada e condenada a um ano e 
três meses de prisão, por ter faltado ao serviço. 

O Supremo Tribunal Militar manteve a 
punição. Pois bem, êsses operários que sofreram os 
rigores de uma disciplina militar, durante a guerra, 
entre os quais essa mulher, que voltou ao trabalho 
daquele estabelecimento, não têm amparo da lei. 

A legislação serviu para condená-los e forçá-
los a trabalhar nos domingos e feriados sem 
descanso, além das oito horas diárias. Aplicou-se-
lhes a lei, rigorosamente, como aos militares, mas no 
momento de se lhes conceder qualquer vantagem, a 
ela não têm direito. 

Desejo frisar, Sr. Presidente, que se 
 

trata de medida rigorosamente de justiça. Terão 
êsses operários na sua velhice o direito de se 
aposentar apenas, numa letra acima, nada mais. 
Não haverá prejuízo algum para a Nação, pois os 
funcionários públicos civis e os militares já gozam de 
tal beneficio ao atingirem trinta e cinco anos de 
serviço público. 

Durante o longo período em que o Brasil 
estêve em guerra, o coitado do operário era 
obrigado a trabalhar dia e noite. Ainda está na 
lembrança de todos a explosão ocorrida na 
Fábrica de Juiz de Fora em conseqüência da qual 
morreram 15 pessoas e ficaram feridas 168. Entre 
os mortos havia 12 mulheres. Essa explosão não 
foi resultante da falta de cuidado, mas do 
excessivo serviço e conseqüente cansaço dos 
pobres operários. 

Por todos êsses motivos, peço ao Senado que 
aprove o projeto, fazendo justiça a tão ótimos 
operários, apadrinhados até pelos respectivos 
diretores e chefes de serviço, unia vez que os 
funcionários públicos civis e militares, incorporados 
ou de qualquer maneira ligados à zona de guerra, já 
gozam da vantagem de, chegada a velhice, 
aposentarem-se com os vencimentos do cargo 
imediatamente acima. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o projeto com as emendas. (Pausa). 

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

Encerrada. 
A matéria volta às Comissões de Segurança 

Nacional, de Serviço Público Civil e de Finanças. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 243, de 1956, que isenta de direitos de 
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras, 
objetos religiosos trazidos da França por Monsenhor 
Paul Vincent, diretor da peregrinação dos franceses 
ao XXXVI Congresso Eucarístico Internacional, tendo 
Pareceres favoráveis (números 237 a 239, de 1957), 
das Comissões de Constituição e Justiça; de 
Economia; e de Finanças. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 243, DE 1956 

 
(Nº 852-B-1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Isenta de direitos de importação, impôsto de 

consumo e taxas aduaneiras, objetos religiosos 
trazidos da França por Monsenhor Paul Vincent, 
diretor da peregrinação dos franceses ao XXXVI 
Congresso Eucarístico Internacional. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de 

importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras, 
exclusive a de previdência social, para os seguintes 
objetos religiosos, trazidos por Monsenhor Paul 
Vincent, diretor da peregrinação dos franceses ao 
XXXVI Congresso Eucarístico Internacional, vindos 
da França no vapor "Provence", chegado ao pôrto do 
Rio de Janeiro em 13 de julho de 1955: 

a) 1 (um) trevo de cobre dourado; 
b) aros de cobre para colunas; 
c) 1 (uma) cruz e crucifixo de bronze; 
d) 4 (quatro) castiçais de cobre; 
e) 1 (uma) 1 lâmpada do Santíssimo; 
f) (uma) cortina de veludo de linho; 
g)1 (um) turíbulo; 
h)1 (uma) naveta; 
i) 1 (um) porta-missal; 
j)1 (urna) caldeirinha de água benta. 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 329, de 1956, que concede isenção  
de direitos de importação, impôsto de consumo, 
taxas aduaneiras e a de previdência social  
para 1.250 caixas de papelão, contendo leite em 
pó enviadas pela War Relief Services e 
destinadas à Mitra do Pôrto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo Pareceres favoráveis (ns. 
207 a 209, de 1957), das Comissões de 
Constituição e justiça; de Economia; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores 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 329, DE 1956 

 
(Nº 966-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Que concede isenção de direitos de 

importação, impôsto de consumo, taxas aduaneiras e 
a de Previdência Social para 1.250 caixas de 
papelão contendo leite em pó, enviadas pela War 
Relief Services e destinadas à Mitra de Pôrto Alegre, 
no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos  

de importação, impôsto de consumo,  
taxas aduaneiras e a de Previdência Social  
para 1.250 caixas de papelão contendo leite  
em pó, pesando 30.901 quilos, embarcadas em 
Nova Iorque, Estados Unidos da América do 
Norte, no vapor "Loide Nicarágua", pela War 
Relief Services (N. S. W. C.), endere- 
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çadas ao Arcebispo Helder Câmara e destinadas à 
Mitra de Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 35, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda o crédito especial 
de Cr$ 250.000,00 para ocorrer às despesas com o 
pagamento de trabalhos extraodinários executados 
pelos funcionários do Serviço de Importação Aérea 
da Alfândega do Rio de Janeiro, tendo Parecer 
favorável, sob nº 191, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E’ o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 35, DE 1957 

 
(Nº 157-B, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
250.000,00, para ocorrer às despesas com o 
pagamento de trabalhos extraordinários do Serviço 
de Importação Aérea da Alfândega do Rio de 
Janeiro. 

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

abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de  Cr$ 250.000,00 (duzentos  
e cinqüenta mil cruzeiros), destinado à 
regularização da despesa efetuada, no exercício 

de 1954, com o pagamento de serviços 
extraordinários prestados pelos servidores do Serviço 
de Importação Aérea da Alfândega do Rio de Janeiro. 

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo 
anterior será registrado pelo Tribunal de Contas e 
distribuído automàticamente ao Tesouro Nacional. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 7, de 1957, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o ato do Tribunal de Contas 
denegatório de registro ao contrato celebrado entre o 
Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a 
firma Poligráfica Lambert Ltda., tendo Pareceres 
favoráveis (números 221 e 222, de 1957), das 
Comissões: de Constituição e Justiça; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E’ o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 7, DE 1957 
 

(Nº 112-A, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o ato do Tribunal de Contas 

denegatório ao registro do contrato celebrado entre o 
Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a 
firma Poligráfica Lambert Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ aprovado o ato do Tribunal  

de Contas, de 30 de dezembro de 
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1955, que recusou registro ao contrato celebrado em 
13 de dezembro de 1956, entre o Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio e a firma Poligráfica 
Lambert Ltda., para a prestação de serviços de 
recuperação do material permanente, destinado à 
execução dos trabalhos de administração do 
pagamento do abono-família, de que trata o Decreto-
lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 29, de 1956, que reestrutura a Comissão 
Executiva da Defesa da Borracha e dá outras 
providências, mediante modificação parcial das Leis 
números 86, de 8 de setembro de 1947 e 1.194, de 
30 de agôsto de 1950, tendo Pareceres favoráveis, 
sob ns. 108 a 110, de 1957, das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Economia; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa oito 

emendas que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Art. 1º A alínea “a” do art. 6º da Lei nº 86, de 

setembro de 1947, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

a) Estudar o mercado da borracha e elaborar 
os programas de consumo interno de goma elástica 
de qualquer tipo, origem ou procedência, a fim de 
assegurar, nos centros de consumo, por intermédio 
do Banco de Crédito da Amazônia S. A., o 
suprimento em quantidade e qualidade adequadas 
ao funcionamento normal de parque manufatureiro 
de artefatos dessa matéria-prima! 

 
Justificação 

 
O art. 1º, tal como foi concebido no Projeto nº 

29-56, do Exmo. Senhor Senador Cunha  
Mello, desobriga o Banco de Crédito da Amazônia  
S. A. de manter estoques de borracha nos centros de 

consumo. Tal proposição, se aprovada, iria 
determinar o colapso de 300 fábricas de artefatos de 
borracha da Indústria Leve, que consomem 
mensalmente reduzidas quantidades de borracha, 
impossibilitadas como ficariam de abastecer-se 
dessa matéria-prima nos centros de produção, que 
são Belém e Manaus, além do que iria conferir ao 
Banco, o órgão detentor do monopólio da borracha 
no País, o odioso privilégio de, como fornecedor 
exclusivo dessa matéria-prima não abasteceu 
diretamente nos centros industriais, o mercado 
entregue, por Lei, inteiramente à sua mercê. 
Entretanto, regimentalmente, a mesma deve ser 
considerada prejudicada devido ao fato de 
representar a mesma matéria do Projeto nº 3.575-53, 
de 2 de março de 1956, na mesma Sessão 
Legislativa, não podendo, por isto, ser submetida à 
votação. 

Nota: O Projeto nº 3.575-53 também 
prescrevia desobrigar o Banco de Crédito da 
Amazônia S. A. de manter estoques nos centros 
industriais nos seguintes têrmos: 

“Projeto nº 3.575-53 
Modifica a alínea “a” do art. 6º da Lei nº 86, de 

8 de setembro de 1947, que estabelece medidas 
para a assistência econômica à borracha natural 
brasileira e dá outras providências. 

Art. 1º E’ feita na Lei nº 86, de 8 de setembro 
de 1947, a seguinte modificação: 

Redija-se assim a alínea “a” do artigo 6º: 
a) Elaborar o programa de consumo da 

borracha no País, de qualquer tipo ou origem, a fim 
de assegurar o abastecimento da indústria nacional 
dêsse produto. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário”. 

porquanto, pretendia modificar a redação da 
alínea “a”, do art. 6º, da Lei nº 86, de 8 de setembro 
de 1947, concebida nos seguintes têrmos: 

“Art. 6º À Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha, mencionada no artigo anterior, compete: 

a) assegurar, por intermédio do Banco de Crédito 
da Borracha S. A. (hoje Banco de Crédito da Amazônia 
S. A.), a manutenção de estoques de borracha, 
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nos centros industriais, em qualidade e quantidade 
suficientes, para garantir o pleno funcionamento dos 
estabelecimentos manufatureiros”. 

que estabelece a obrigação do Banco de 
Crédito da Amazônia S. A., como detentor do 
monopólio da borracha, a manter estoques dessa 
matéria-prima, nos centros industriais. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1957. – 
Moura Andrade. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Art. 4º – A alínea “c” do artigo 6º, da Lei nº 86, 

modificado pelo art. 15, da Lei nº 1.184, de 30 de 
agôsto passará a ter a seguinte redação: 

“Alínea “c” – Fixar, nos meses de abril e de 
outubro, dispensada a homologação a que se refere 
o artigo 9º da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 
1951, os preços de compra, da borracha nacional, ao 
serem pagos pelo Banco de Crédito da Amazônia S. 
A. ao último vendedor, e a serem cobrados pelo 
mesmo Banco às indústrias manufatureiras e demais 
consumidores, nos seis meses subseqüentes, ou 
seja, a partir de 1º de maio e 1º de novembro de 
cada ano. 

Parágrafo único. Na eventualidade da 
liberação das operações finais de compra e venda 
da borracha, a Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha igualmente estabelecerá, na forma da 
letra “c” dêste artigo, preços mínimos ou fixos a 
serem pagos aos produtores pela borracha de 
produção nacional, pelo Banco de Crédito da 
Amazônia S. A.” 

 
Justificação 

 
1. A modificação proposta na presente 

emenda visa a garantir, aos produtores de borracha, 
datas certas para a fixação de novos preços de 
borracha, a saber: 1º de maio e 1º de novembro, que 
correspondem, exatamente, ao princípio da entre-
safra e princípio de safra dessa matéria-prima, 
dispensando essa fixação de novos preços da 
homologação pela COFAP, de acôrdo com o 
estatuído no art. 9º, da Lei número 1.522, de 26 de 
dezembro de 1951, dada a demora habitualmente 
acarretada por essa homologação. 

2. Da mesma forma, necessita o produtor de 
borracha de uma garantia, na eventualidade da 
liberação das operações finais de compra e venda 
dessa matéria-prima. Essa garantia só poderá ser 
dada pelo Banco de Crédito da Amazônia S. A., 
mediante a obrigação prescrita no parágrafo único, 
de pagar preços mínimos ou fixos, estabelecidos 
pela Comissão Executiva de Defesa da Borracha, 
sustentando assim a estabilidade da economia de 
produção gomífera. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1957. – 
Moura Andrade. 
 

EMENDA Nº 3 
 
Suprimir a alínea “h” do art. 5º, do Projeto em 

referência. 
 

Justificação 
 
A proposta de eliminação da alínea “h” do art. 5º 

é a resultante lógica, da emenda oferecida ao art. 8º do 
Projeto nº 29-56, pela qual ficam revogadas as 
disposições contidas na alínea “d”, do art. 6º, da Lei nº 
86, de 8 de setembro de 1947, com as modificações 
contidas na Lei nº 1.184, de 30 de agôsto de 1950. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1957. – 
Moura Andrade. 

 
EMENDA Nº 4 

 
“Art. 6º – Compete é Comissão Executiva de 

Defesa da Borracha, licenciar as quantidades de 
elastômeros têrmo-plásticos a serem produzidos no 
País, de modo a não prejudicar a produção nacional, 
estabelecendo para isso as necessárias cotas de 
consumo. 

Parágrafo único – Uma vez que a nova indústria 
prove estar em condições de exportar, a Comissão 
Executiva de Defesa da Borracha pode autorizar a 
liberação do produto à base dessa exportação”. 

 
Justificação 

 
1º A presente emenda modifica o art. 6º original 

do projeto em referência, retirando dêle a proposição 
de competir à Comissão Executiva de Defesa 
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da Borracha o licenciamento dos tipos e a fixação 
de preços dos elastômeros têrmo-plástico, a serem 
produzidos no País, sem excluir a competência da 
Comissão de licenciar as quantidades das referidas 
manufaturas, competência essa que sòzinha 
alcança o objetivo do referido artigo, que é o de 
assegurar proteção à produção nacional de 
borracha natural. O contrôle dos tipos e dos preços 
dos elastômeros, em nada contribuindo para 
proteger a produção nacional de borracha natural, 
só poderá constituir entrave ao estabelecimento, no 
País, da indispensável indústria manufatureira 
daqueles produtos. 

2. Prescreve o parágrafo único que, uma vez 
atendido o mercado de consumo nacional de 
elastômero têrmo-plástico e havendo ainda 
capacidade de produção para exportação, o que é de 
maior interêsse para a economia nacional, possa a 
Comissão autorizar o licenciamento de mais as 
quantidades destinadas à exportação. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1957. –  
Moura Andrade. 

 
EMENDA Nº 5 

 
“Art. 7º A Comissão Executiva de Defesa da 

Borracha fixará as cotas de consumo da borracha 
importada, assim como dos seus sucedâneos, 
elastômeros ou plastômeros têrmo-plásticos e 
láticas naturais ou sintéticos de origem 
estrangeira, condicionando ao fato de não 
prejudicar a produção nacional, levando em conta 
sempre o preço e o volume da mesma produção 
nacional”. 

 
Justificação 

 
1 E’ perfeitamente justo que à Comissão 

Executiva da Defesa da Borracha, como órgão 
controlador que é, sejam dados os necessários 
poderes para evitar a importação demasiada de 
borracha natural ou seus sucedâneos, de modo a 
não prejudicar a produção nacional de borracha 
natural.  

2. Concedidos êsses poderes pelo Projeto  
nº 29, de 1956, e emendas ora apresentadas, 
desaparece, por completo, qualquer influência que 
possa ter o custo mais baixo da borracha ou suce- 
 

dâneos importados, em relação à produção nacional 
de borracha natural. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1957. – 
Moura Andrade. 

“Art. 8º São revogadas as disposições 
contidas na alínea “d” do artigo 6º da Lei nº 86, de 8 
de setembro de 1947, com as alterações nela 
introduzidas pelo art. 15 da Lei nº 1.184, de 30 de 
agôsto de 1950”. 

 
Justificação 

 
1. O art. 8º original, do projeto em referência, 

propõe, por equívoco, a revogação da alínea “a” do 
art. 15, da Lei nº 1.184, de 30 de agôsto de 1950, 
alínea essa que não existe no artigo indicado da 
referida lei, parecendo que o seu objetivo seria a 
revogação das disposições contidas na alínea “d”, 
revogação essa conseqüente da garantia 
assegurada aos produtores da borracha de preços 
novos fixados em datas certas, de conformidade com 
o estabelecido no art. 4º do mesmo projeto. E’ o que 
propõe a presente emenda. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1957. – 
Moura Andrade. 

 
EMENDA Nº 7 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ...Os arts. 5º e 8º da Lei número 86, de 8 

de setembro de 1947, passam a ter a seguinte 
redação: 

“A Comissão Executiva da Defesa da Borracha 
se constituirá de representantes da produção, sendo 
um indicado pelo Governador do Estado do 
Amazonas, outro pelo do Pará, outro pelo de Mato 
Grosso e outro pelo Ministro da Fazenda em nome 
dos Territórios produtores de borracha; um 
representante da indústria, indicado pelas emprêsas 
fabris de artefatos de borracha; e um pelo Banco da 
Amazônia S. A. 

Parágrafo único. A nomeação e demissão dos 
membros da Comissão serão feitos pelo Presidente 
da República, mediante proposta das entidades 
referidas neste artigo e se reunirão na Capital 
Federal, sob a presidência do Ministro da Fazenda 
ou do funcionário que êste designar para substituí-lo 
nessa função. 
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Justificação 
 
O atual sistema de organização da Comissão 

Executiva da Defesa da Borracha concorreu 
grandemente para que ela atingisse as finalidades 
determinantes da sua criação. 

A fórmula sugerida pela emenda visa a 
constituí-la com os mais legítimos representantes da 
produção, estabelecendo, assim, um equilíbrio de 
interêsses entre produtores e consumidores de 
borracha. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1957. – João 
Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 8 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ...Do lucro líquido obtido nas operações de 

compra e venda da borracha nacional, o Banco de 
Crédito da Amazônia S.A. não poderá auferir a nenhum 
título lucro ou vantagem de qualquer natureza superior 
a um cruzeiro (Cr$ 1,00) por quilo de borracha vendida. 

Parágrafo único. Ao fechar o seu balanço 
anual, o Banco de Crédito da Amazônia S.A. 
creditará a todos quantos lhe hajam vendido 
borracha o lucro líquido entre o preço pago no ato da 
entrega da borracha e o obtido na venda, deduzida a 
vantagem a que se refere êste artigo. 

 
Justificação 

 
Por fôrça do disposto no art. 8º do Decreto-lei 

nº 4.451, de 9 de junho de 1942, tem o Banco de 
Crédito da Amazônia a exclusividade das operações 
finais de compra e venda de borracha. Entretanto, 
nenhuma lei lhe conferiu vantagem de qualquer 
natureza pela realização de tais operações. Acontece, 
porém, que vem o Banco arbitràriamente se 
creditando pelo lucro auferido na compra e venda de 
borracha, com prejuízo de seringueiros e seringalistas. 

No intuito de findar de vez com essa situação 
irregular, oferece-se a presente emenda. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1957. –  
João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto, com as emendas. – (Pausa). 

Ninguém pedindo a palavra, encerro a 
discussão. 

O projeto volta às Comissões. 
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, inscrito para esta oportunidade. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 

Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Muito obrigado, Sr. Presidente, mas declino da 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Ezechias da Rocha. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Desisto da 
palavra, Sr. Presidente, porque já falei na hora do 
Expediente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Costa Paranhos. 

O SR. COSTA PARANHOS (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente e Srs. Senadores – 
No dia 3 de maio tive a satisfação de ir à Brasília 
para assistir à primeira missa de batismo da nova 
Capital da República. Foi uma solenidade majestosa, 
um espetáculo de beleza incomparável. A grande 
cruz feita de pau brasil colocada a mil e cento e 
setenta e dois metros acima do nível do mar, no 
altiplano goiano, sob um céu azul, o Cardeal de São 
Paulo, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, 
acompanhado do Núncio Apostólico e de vários 
Bispos, celebrou a primeira missa campal  
em Brasília. O belíssimo côro orfeônico de Belo 
Horizonte abrilhantou ainda mais aquela solenidade, 
sem dúvida, o mais importante acontecimento da  
era republicana no Brasil, não só pela seu significado 
de fé religiosa, mas também pelo  
sentido altamente patriótico. Lá se encontravam o  
Senhor Presidente e Vice-Presidente da  
República, Ministros de Estado. Embaixadores,  
Oficias Generais das Fôrças Armadas,  
Senadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores, 
homens da indústria e do comércio gente da cida- 
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de e do campo, todos confiantes e certos dos 
grandes benefícios que advirão para o povo 
brasileiro com a mudança da Capital da República. 
Congratulo-me, pois com o Senhor Presidente da 
República, felicito-o por essa arrojada iniciativa. 

E’ preciso ter coragem, muita coragem mesmo, 
para realizar uma obra dessa natureza, porque fôrças 
poderosas se antepõem, criando obstáculos quase 
intransponíveis: Sr. Presidente, infelizmente há ainda 
muita incompreensão sôbre êste magno problema 
brasileiro. Objeções as mais disparatadas, alegações 
as mais absurdas que só convencem aqueles que não 
conhecem bem o assunto. Dizem, por exemplo, que as 
terras da nova Capital são fracas e nada produzem, 
mas se esquecem de que a poucos quilômetros 
encontramos as magníficas terras do município de 
Goiânia, as fertilíssimas terras de Anicuns, terras que 
produzem o melhor café do mundo, a colônia agrícola, 
mato grosso de Goiás, e as tão faladas terras de 
Anápolis que se tornaram conhecidas na América da 
Norte como terras da promissão. Enquanto os 
estrangeiros exaltam as boas qualidades daquelas 
terras, muitos dos nossos patrícios fazem campanhas 
impatrióticas, derrotistas, dizendo que nada valem. 

Quanto aos meios financeiros para a construção 
da nova Capital, sabemos que essa grandiosa obra é 
auto-financiável. Quando a Nova Capital iniciar a venda 
dos lotes de Brasília e de chácaras no novo Distrito 
Federal, os pessimistas se convencerão do êrro em 
que estão incorrendo na propaganda contra a 
mudança. As terras do novo Distrito Federal estão 
sendo desapropriadas à razão de 800 cruzeiros por 
alqueire. Podemos bem avaliar os bilhões de cruzeiros 
que serão canalizados para o tesouro nacional com a 
venda dessa imensa área que será desdobrada em 
pequenos lotes e chácaras. Tenho certeza, como certa 
é a morte, que dentro de poucos anos haverá  
um “superavit” considerável entre os gastos da 
construção de Brasília e a venda dos lotes da  
nova Capital. – Sr. Presidente, numa demonstração  
da minha solidariedade ao Sr. Presidente da República, 
quanto às medidas por êle tomadas para a mu- 
 

dança da Capital, trago para constar dos Anais do 
Senado o discurso proferido por Sua Excelência, um 
dia antes da primeira missa celebrada em Brasília; e 
que foi transmitido para todo o país através da Voz 
do Brasil, da Agencia Nacional: 

“Somos capazes de epopéias, nós, homens 
dêstes dias atribulados, capazes de gestos criadores 
mas hesitantes diante da definição do grandioso. 
Não sabemos viver conscientemente o que podemos 
realizar. Temos pudor do sublime, recuamos à 
perspectiva da possibilidade de nos envolvermos 
numa atmosfera exaltada de beleza. 

Perdemos todos nós, homens dêste momento 
do mundo, a coragem de enfrentar o magnificente, 
a coragem de confessar que participamos de um 
acontecimento que a história recolherá para sempre 
e a legenda guardará transfigurado pelo tempo 
afora. 

Existem, de certo, heroísmos em nosso 
tempo; sucedem-se os feitos impressionantes, mas 
os feitos e os heroísmos têm de revestir-se de 
formas normais e cotidianas para que não nos 
persiga o receio de nos embebermos dos 
excessos, de nos transportarmos para um plano 
alto demais, onde o ar, de tão purificado, se torne 
irrespirável. 

No entanto, por mais que procuremos livrar-
nos das expansões fartas; por mais que 
desejemos obedecer a essa regra da vida 
moderna que prescreve a naturalidade em face 
do extraordinário, temos agora de curvar-nos 
comovidos, diante da excelsitude do que se  
está verificando aqui, e admitir que esta  
primeira missa, celebrada no sítio em que se 
erguerá a futura capital do Brasil, constitui um 
quadro que o tempo não levará para o 
esquecimento. 

Estamos, todos nós, altos dignitários da Igreja 
Católica Apostólica Romana, autoridades civis e 
militares, homens do povo e homens de Estado, 
todos nós, aqui reunidos, estamos vivendo uma hora 
que a história vai fixar. 

 



– 107 – 
 
Hoje é o dia de Santa Cruz, dia em que a 

Capital, recém-nascida, recebe o seu batismo 
cristão; dia em que nela se verifica pela vez primeira, 
o ministério da transformação do pão em carne e 
sangue do Salvador do Mundo; dia em que a cidade 
do futuro, a cidade que representa o encontro da 
pátria brasileira com o seu próprio centro de 
gravitação, recolhe a sua alma eterna, a substância 
divina do Salvador. 

Dia em que Brasília, ontem apenas uma 
esperança e hoje entre tôdas a mais nova das filhas 
do Brasil, começa a erguer-se, integrada no espírito 
cristão, causa, princípio e fundamento da nossa 
unidade nacional; dia em que Brasília se torna 
autênticamente brasileira. Porque desde as suas 
origens o Brasil existe com a presença de Cristo. 

Êste é o dia do batismo do Brasil novo. E’ o 
dia da Esperança, o dia da Ressurreição da 
Esperança. E’ o dia da cidade que nasce. Plantamos, 
com o Sacrifício da Santa Missa, uma semente 
espiritual neste sítio, que é o do coração da Pátria. 

Seja-me permitido formular uma ardente 
súplica, neste momento: que nossa Senhora da 
Aparecida, Padroeira do Brasil e Madrinha de 
Brasília, vale por esta cidade que surge, resguarde 
os que a vierem habitar, volva os olhos benígnos 
para os homens públicos que daqui deverão dirigir 
esta Nação, a fim de que êles honrem os nossos 
maiores e sirvam condignamente às gerações 
futuras. 

Que Brasília se modele na conformidade dos 
altos desígnios do Eterno; que a Providência faça 
desta nossa cidade terrestre um reflexo da cidade de 
Deus; que ela cresça sob o signo da Caridade, da 
justiça e da Fé. 

Ao Espírito Divino, aqui presente, dirijo as 
minhas ardentes preces para que abençoe o povo 
brasileiro; e que me inspire a mim, homem humilde,  
a quem a Providência confiou a grande honra e a des- 

mesurada tarefa de presidir aos destinos do Brasil 
nesta hora em que se inaugura uma era nova”. 

Trago também para constar dos Anais do 
Senado um outro notável documento para a história 
da nossa Pátria. E’ o discurso do Cardeal de São 
Paulo, D. Carlos Carmelo Vasconcelos Mota. 

A sua belíssima oração, proferida após a 
missa em Brasília, é a seguinte: 

“Meus compatriotas 
Se um sonho empolgante pode, às vêzes, nos 

dar a ilusão de flagrante realidade, em contrapartida 
uma maravilhosa realidade pode nos dar a sensação 
de um sonho misterioso. 

E é esta a sensação que nos dá Brasília. E 
diante do que estamos vendo e prevendo: “Non 
possumus non loqui”. Porém jamais nos foi dado, 
nem jamais nos será dado, falar assim em momento 
e em cenário tão solenes. 

O cenário é todo o Brasil imenso, aqui 
presente, na personificação dos seus grandes filhos 
aqui representados, por êste panorama telúrico ainda 
virgem e por êste horizonte visual ilimitado e dilatado 
anda pela nossa fantasia, até os confins do território 
nacional através dos seus oito e meio milhões de 
quilômetros quadrados. 

Na verdade, aqui e neste momento histórico, 
bem é que nos empolgue aquêle entusiasmo do rei 
poeta e profeta, contando no salmo: “A Domino 
factum est istud: et ext mirabile in oculis nostris”: Foi 
feita pelo Senhor tôda esta maravilha da natureza, 
que, neste planalto, os nossos olhos contemplam 
embevecidos. 

E diz mais o salmista “Naec est dies, quam 
fecit Dominus: exultemus ete laetemus in ea”: Êste é 
o dia preparado pelo Senhor, exultemos de jubilosa 
alegria por o estarmos vendo e vivendo. 

Esta antífona das aleluias da  
Páscoa a cristandade canta todos os  
anos, “urbis et orbe”, em Roma 
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e em todo o mundo, comemorando a gloriosa 
Ressurreição do Cristo Jesus. 

Porém, a festividade da Páscoa do ano 1500 
valeu, para Pedro Alvares Cabral e para todo o 
Portugal, por um jubileu de alegrias nunca dantes 
experimentadas: – foi a Páscoa da descoberta do 
Brasil. Outrossim, para V. Exa., Senhor Presidente 
da República, e para todos os bons brasileiros, esta 
Páscoa de 1957 está sendo a venturosa Páscoa da 
redescoberta do Brasil, nesta epifânia, nesta 
alvorada de Brasília. 

Salvo o respeito devido ao texto sagrado, 
poderíamos aplicar a esta cidade nascente, aquilo do 
Evangelho: “Não pode ficar escondida a cidade posta 
sôbre o planalto: – sôbre êste altiplano da terra de 
Santa Cruz”. 

Poderíamos ainda enquadrar Brasília, como 
se fôra a cidade noiva do Brasil, dentro da visão 
de João, o Evangelista, descrita no capítulo 21, do 
seu Apocalipse: “E eu, João, vi um céu novo e 
uma terra nova, pois que o primeiro céu e a 
primeira terra desapareceram e o mar também 
sumiu-se. E, entrementes, vi a nova cidade santa 
de Jerusalém descendo do céu, de junto de Deus, 
ataviada qual a noiva adornada para o seu espôso. 
E ouvi uma grande voz que provinha do trono e 
dizia: Eis o tabernáculo de Deus junto aos 
homens, no qual habitará, com êles. E os homens 
serão o povo de Deus e o seu Deus será o próprio 
Deus verdadeiro”. 

Sim, meus compatriotas brasileiros, 
congratulemo-nos todos, porque estamos vivendo 
um dos três maiores acontecimentos da nossa 
gloriosa história pátria. 

De fato, o descobrimento em 1500, a 
Independência em 1822 e, na atualidade, a fundação 
desta nova Capital metropolitana no centro do país 
são os três marcos culminantes na vida nacional. 

Congratulemo-nos com o Senhor Presidente 
da República, não só pela vitória que  
vai conquistando nesta arrojada e máxima emprêsa, 

e sim, também, pelo alto espírito de fé e de 
civilização cristãs que vem inspirando S. Exa., e 
pelas bênçãos de Deus que o vêm acompanhando e 
confortando. Agora mesmo se dá o privilégio e a 
fraternal mercê da bênção apostólica, trazida pelas 
mãos augustas do Senhor Núncio Apostólico, em 
nome do Santo Padre Pio XII. 

E que diríamos, então, do Santo Sacrifício da 
missa, que acabamos de celebrar, a convite do Sr. 
Presidente da República? 

E’, como alguém escreveu, a segunda missa 
do Brasil, em comparação da primeira missa em 
Pôrto Seguro. 

O Sr. Presidente tem bem presente, em seu 
espírito, e atuantes em seu coração, aquelas 
sentenças do rei David: “Se Deus não intervém na 
edificação da cidade, em vão pelejam os que a 
edificam”. “Se Deus não guarda a cidade, debalde 
vigiam os que a policiam”. 

Sr. Presidente sabe e crê aquilo que escreve o 
Apóstolo para os Efésios e, também, para nós 
brasileiros, dizendo: “Vós sois concidadãos dos 
Santos e membros da família de Deus”. “Vós estais 
estabelecidos sôbre o edifício fundado pelos 
Apóstolos e pelos Profetas: – do qual edifício o 
própria Cristo Jesus é a principal pedra angular, 
sôbre a qual tôda a edificação se levanta qual 
santuário de Deus”. 

Brasília está, desde esta primeira missa, 
alicerçada no divino sacrifício, oferecido neste altar-
monumento sôbre a sagrada pedra d’ara, sendo 
ofertante e vítima o próprio Cristo Jesus”. 

E dos carismas e bênçãos, e frutos por nós 
dêsse divino sacrifício, será penhor seguro a 
maternal proteção da celestial Padroeira do Brasil, 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, cuja 
milagrosa imagem aqui está e aqui ficará junto aos 
habitantes da Brasília, junto aos cidadãos 
brasilienses... 

Conta-nos o Evangelho de São Lucas o que 
Jesus dizia um dia aos seus discípulos: – “E’ preciso 
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que em outras cidades também eu vá evangelizar o 
reino de Deus”. 

E hoje, pessoalmente, no Santo Sacrifício da 
Eucarístia, Jesus começou a evangelização de 
Brasília. E essa evangelização vai ser continuada 
apostòlicamente, oficialmente, pelo grande arcebispo 
que a Divina Providência, pela autoridade do Vigário 
de Cristo, acaba de eleger para ser o anjo da novel 
Arquidiocese de Goiânia. 

Sr. Presidente da República: 
Em nome do Episcopado Brasileiro, em nome 

da cristandade do Brasil, felicitamos V. Exa. pela 
próxima efetivação do preceito constitucional sôbre a 
mudança da Capital Federal. 

Será o acontecimento máximo depois do 
Ipiranga. 

Será um avanço histórico de 135 anos, pois 
desde a Independência nacional deverá ser 
consumado. 

Será o apogeu do Govêrno republicano, no país. 
Será a democratização dêsse colosso de 

grandeza e de beleza que é o território brasileiro. 
Brasília será matriz, nutriz e protetriz da vida 

nacional integral e total. 
E o gigante não continuará deitado eternamente 

nas areias entorpecentes das praias do litoral. 
Vai acordar-se, vai levantar-se, vai galgar e 

transpor as Serras do Mar e da Mantiqueira, para 
subir até o Planalto das vertentes do Brasil. 

Não se repetirá mais a frase sediça do frade 
historiógrafo, censurando os brasileiros de se 
quedarem nas praias litorâneas, à moda dos 
caranguejos. 

A nação vai, agora, tomar posse do que é seu 
e ter o seu verdadeiro centro de gravidade. 

Brasília vai ser o trampolim mágico para a 
integração da Amazônia na vida nacional. 

Brasília vai salvaguardar a Hiléia 
Amazônica, que já foi perigosamente cobiçada 
pela ONU, a pretexto de civilizar populações 
subdesenvolvidas... 

Brasília vai deter a fuga do nosso sertanejo em 
busca da miragem das megalopoles. 

Brasília vai resolver o mais angustioso e mais 
grave problema nacional, que é o problema dos 
nossos irmãos nordestinos, proporcionando-lhes 
oportunidade de se fixarem em colônias nacionais, à 
margem das grandes vias que demandarão Brasília; 
colônias nacionais tècnicamente estabelecidas, 
amparadas e assistidas pelos poderes públicos. 

Brasília vai ser o mais formidável impulso 
unificador e civilizador do Brasil. 

Brasília vai ser a mobilização efetiva e 
definitiva desta grande nação de 60 milhões de 
cidadãos livres, e dêste extremíssimo território, 
patrimônio colossal, capital imenso, do qual 
precisamos e devemos auferir os juros legítimos, 
tanto em benefício nosso quanta em benefício da 
humanidade. 

Brasília vai ser uma como que metrópole 
universitária da civilização cristã, da democracia 
cristã, da justiça social cristã, da fraternidade cristã, 
da paz cristã. 

V. Exa., Sr. Presidente, foi o estadista que a 
Providência talhou, com inteligência e coragem 
bastante para compreender e empreender essa 
obra ciclópica e transcendental. E em boa hora tem 
sido poderosamente coajuvado pelo Dr. Israel 
Pinheiro – o benemérito urbanizador, e, pelo 
Senador Coimbra Bueno – o propagandista máximo 
da nova Capital. 

Bem haja pois V. Exa., Sr. Presidente, e bem 
hajam todos os bandeirantes desta novíssima 
cruzada, todos os heróicos operários desta pacífica e 
renovadora revolução da estrutura da vida nacional. 

Sr. Presidente, V. Exa., médico por vocação e 
profissão, acertou no diagnóstico e na terapêutica 
dos males da nacionalidade. 

V. Exa. descobriu a etiologia  
da enfermidade do Brasil, ou seja, a ectopia  
do coração; isto é, cardioptose, ou, deslocamento  
do coração para baixo. E V. Exa. então, deli- 
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berou realizar a cardioanastrofia ou transposição do 
coração para o seu lugar fisiológico normal. Sim; V. 
Exa. resolveu, de vez, transplantar, da beira-mar 
para o mediterrâneo do país, a sua metrópole, que é 
o coração da sua economia vital. E a transplantação 
está sendo feita com máxima perícia e com pleno 
êxito. 

Na Bíblia se lê como plantou Deus no meio do 
Paraíso terreal, a miraculosa “árvore da vida”. 

Brasília é a árvore da vida nacional 
providencialmente plantada no Planalto Central da 
nossa Pátria. 

Que as bênçãos de Deus e da Virgem Mãe de 
Deus façam com que Brasília cresça, floresça e 
frutifique em perene primavera da vida nova do 
Brasil: 

“Incipit vita nova!” 
Sr. Presidente, não me sinto constrangido em 

pronunciar estas palavras de louvor ao Sr. Chefe da 
Nação, embora não tenha contribuído com o meu 
voto para a sua eleição. 

O povo goiano sabe que nunca me aproximei 
de governos para obter favores pessoais. 

Os meus conterrâneos também sabem que 
nas horas mais acirradas da luta tenho tido a 
hombridade moral de fazer justiça aos adversários 
quando, a meu juízo, merecem êsse tratamento. Não 
tenho receio de dizer a verdade, quando a isso me 
impele o dever, segundo estão em jôgo os altos 
interêsses do meu Estado e da minha pátria. E’ o 
que faço agora. Envio ao Sr. Presidente da 
República, do alto da tribuna do Senado, os meus 
calorosos aplausos pelas providências tomadas para 
a imediata transferência da Capital da República. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Guimarães. (Pausa). 

Ausente S. Exa., dou a palavra ao nobre 
Senador Juracy Magalhães. 

O SR. JURACY MAGALHÃES *: – Sr. 
Presidente, recebi duas cartas, para as quais peço a 
atenção do Senado. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

A democracia funciona em grande parte em 
virtude da atuação dos eleitores sôbre os seus 
representantes. Tôda vez que me chega às mãos 
uma reivindicação de um eleitor brasileiro, sinto-me 
no dever de responder-lhe, atendendo-o ou 
contrariando-o; jamais deixo sem eco a palavra que, 
confiantemente, me é dirigida. 

Acabo de receber da cidade de Ferros, em 
Minas Gerais, a missiva do Sr. João Moreira 
Quintão, na qual se queixa de que, sendo 
depositante do Banco Financial da Produção S. 
A., do Estado de Minas Gerais, em quantia 
inferior a cem mil cruzeiros, não teve êle, como 
muitos outros depositantes, a seu dinheiro 
restituído pela SUMOC, nos têrmos da lei. O 
representante da SUMOC teria passado pela 
localidade pagando aos depositantes que nela 
tinham correspondente, deixando de fazê-lo a 
outros, que enumera. Pede êle uma providência, 
que, neste instante, do alto desta tribuna, solicito 
da SUMOC. Espero que assim, esteja atendido o 
apêlo que me é dirigido por êsse brasileiro de um 
rincão de Minas Gerais. 

A outra carta, Sr. Presidente, fere assunto do 
mais alto interêsse público. E’ de um funcionário que 
se queixa de estar a sua repartição repleta de 
servidores incompetentes; e, agora, o seu Diretor 
pede a nomeação de mais dezessete tarefeiros. 

Sabemos que êsses tarefeiros são nomeados 
sem concurso, para atender a influências políticas. 
As nossas repartições, nas capitais como no interior 
do Brasil, estão repletas de funcionários 
incompetentes, porque o Governo não usa o preceito 
constitucional que obriga o ingresso no serviço 
pública mediante concurso. 

Como me parece crítica de todo procedente, 
desejo dar eco a esta reclamação, não na esperança 
de que o Govêrno modifique sua conduta, mas para 
que o povo brasileiro vá sendo cada vez mais 
esclarecido sôbre os processos errados de 
administração praticados pelos atuais dirigentes do 
país. 

Sr. Presidente, passo a ler essas cartas para 
conhecimento do Senado; a primeira, procedente de 
Ferros, está assim redigida: 
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"Ferros, 29 de abril de 1957. 
Ilmo. Senador. 
Dr. Juracy Magalhães. 
Meus respeitosos cumprimentos. 
A reputação do nome de V. Exa. através de 

tôda a imprensa brasileira, mostra, claramente, as 
suas qualidades de homem público. E são tão 
verdadeiras, que a U.D.N. acaba de elegê-lo 
presidente nesta hora bastante difícil da vida 
nacional. E de V. Exa. não se espera senão a 
eficácia no comando dêsse partido que sempre lutou 
pelos interêsses do povo, na mais tremenda luta de 
moralização da vida pública do Brasil. 

Senador Juracy, revelando a prestígio de V. 
Exa., vou ao seu encontro, a fim de lhe expor o 
seguinte caso: Como é do seu conhecimento, o 
Banco Financial da Produção, S. A. do Estado de 
MG, quebrou. Vários homens do interior mineiro, 
que para ali levavam suas economias, de boa fé, 
se viram, de uma hora para outra surpreendidos 
pela situação difícil que lhes envolvera. A SUMOC 
por um dispositivo legal, obrigou-se a resolver a 
situação daqueles, cuja quantia em depósito não 
ultrapassasse a casa dos cem mil cruzeiros (Cr$ 
100.000,00). No entanto, aqui, passando seus 
representantes, efetuaram a devolução de 
determinadas importâncias aos respectivos 
clientes do Banco que mantinha Correspondente 
em Ferros, deixando de fazê-lo, por motivos 
infundados, ou medidas protelatórias, ao signatário 
desta e aos clientes que abaixo menciono: Antônio 
de Freitas Quintão, Maria Eugênia Quintão e Silva, 
José de Oliveira Quintão, João Fróes, Helvécio 
Quintão e Silva, Fernando Quintão e Silva, Dione 
Quintão e Silva, Antônio Oliveira Quintão  
e Silva, Sebastião Fróes, Terezinha Quintão e 
Silva, João Moreira Quintão, Maria Moreira 
Quintão Fróes e outros, todos com depósitos 
inferiores a cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00) 
prejudicando, dêste modo, à economia parti- 
 

cular, dos aludidos cidadãos que são em sua maioria 
invernistas de gados e agricultores. Convém que se 
note que nenhum de nós, recorreu, ou recorre ao 
Banco do Brasil, para obter empréstimos ou 
financiamentos que venham beneficiar nossa 
condição de homens do campo. Sendo, assim, o 
rendimento de nossa produção agropecuária se vê 
embaraçado, quando concorríamos, também, para o 
progresso do País, neste setor da economia 
nacional. 

Por êste motivo Senador, recorro a V. Exa. em 
meu nome e dos demais prejudicados, que se 
enumeram pelo Estado afora, no sentido de 
movimentar essa repartição do Banco do Brasil, que é 
a SUMOC, a fim de que sane o seu compromisso, 
impôsto por dispositivo legal, restituindo-nos o que de 
direito. Tôdas informações que V. Exa. julgue 
necessárias, relativas à espécie, poderá me solicitá-las. 

Patenteando a minha sincera convicção de 
que V. Exa. irá estender o seu dever de 
representante do glorioso Estado baiano às 
históricas montanhas de Minas, que já lhe devem 
inúmeros serviços, subscrevo-me cordialmente. – 
João Moreira Quintão". 

Dêste teor é a segunda carta: 
"Exmo. Sr. Juracy Magalhães. M. D. Senador 

da República.  
Respeitosas saudações. 
A propósito da momentosa e justa crítica de V. 

Exa. à direção que o Presidente da República vem 
imprimindo à Administração, peço vênia para 
assinalar um fato que bem demonstra o cáos com 
que nos defrontamos nesse particular. Trata-se do 
seguinte: O Presidente da República vem 
apregoando, aos quatro ventos, a sua política de 
compressão de despesas, a qual estaria sendo 
efetivada através de drásticas medidas, tais  
como a supressão de cargos. E' precisamente para 
êsse particular que desejaria solicitar a atenção 
honrosa de Vossa Excelência, a fim de mostrar 
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que a alardeada política orçamentária do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da  
República é falsa ou vem sendo falseada à 
revelia de S. Exa. Sim, porque enquanto se 
ventilam tais medidas saneadoras das finanças 
federais, as repartições, principalmente as 
fazendárias, são autorizadas a admitir 
funcionários tarefeiros, com polpudos 
vencimentos, destituídos, em sua maioria, de 
habilitação e sem outra credencial que não o 
pedido, a recomendação de pessoas influentes, 
enfim, do nefasto pistolão. Um exemplo: Os 
serviços da Recebedoria Federal em São  
Paulo, repartição que mais arrecada no Brasil, 
estão em via de colapso. Milhares de processos 
fiscais acham-se ali sem andamento ou 
arquivados, atingidos muitos dêles pela 
prescrição, o que representa milhões de cruzeiros 
sonegados aos cofres da União. E tudo  
por que? Por falta de pessoal habilitado. 
Funcionários existem de sobra na Recebedoria 
Federal em São Paulo, poucos porém com a 
devida competência. Existem na Repartição 60 
tarefeiros, entre os quais menores, muitos sem 
habilitação para o serviço, todos porém muito 
apadrinhados, a ponto de alguns dêles sòmente 
comparecerem à Repartição no fim do mês para 
receberem os seus vencimentos, quando não o 
fazem em sua própria residência. Enquanto isso, 
os serviços se ressentem por falta de pessoal 
competente, principalmente de oficiais 
administrativos, escriturários e datilógrafos. Pois 
bem: apesar dêsse estado de coisas, consta que 
a Repartição acaba de dirigir ao Diretor-Geral da 
Fazenda um ofício em que encarece a 
necessidade da admissão de 17 tarefeiros mais, 
cuja única finalidade é atender a pedidos 
políticos, pois serão mais dezessete protegidos, 
mais dezessete funcionários, na maioria 
incompetentes, que irão engrossar a fileira dos 
sessenta já existentes. Enquanto que o Govêrno 
fala em economia... 

Face ao exposto, não seria o caso, 
Excelência, de se fazer uma se- 
 

leção nessas admissões, mediante a realização de 
provas de habilitação ou a exigência de diploma de 
datilógrafo e de curso secundário, já que o Govêrno 
não quer preencher os claros da Administração com 
funcionários selecionados mediante o concurso? 

Deixo à esclarecida apreciação de V. Exa. a 
resposta à minha interrogação, na certeza plena de 
que V. Exa., através do espírito público e patriótico 
que o norteia, muito poderá fazer para esclarecer e 
guiar o Presidente da República nesse aspecto, 
através de uma crítica imparcial e construtiva. 

Antecipando os agradecimentos, subscreve-se 
humildemente. – Moacyr Souza Duarte, Funcionário 
Público Federal". 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gomes de Oliveira. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Senhor 
Presidente, Srs. Senadores, estou chegando do meu 
Estado, depois de uma excursão por várias zonas 
catarinenses e de ter constatado que um ambiente 
de paz, tranqüilidade e trabalho reina naquela 
unidade sulina. 

São impressões que nos apraz trazer a esta 
Casa, e a temos feito freqüentemente, sempre que 
voltamos de uma viagem a Santa Catarina. 

Sr. Presidente, agora não são apenas 
impressões de viagem que aqui trago, mas ainda os 
reclamos de uma zona carbonífera, onde, de novo, o 
problema do carvão se transforma, de algum modo, 
em crise aguda segundo averiguei dos reclamos 
ouvidos de mineradores que sentem o embaraço as 
dificuldades resultantes de uma produção encalhada, 
sem escoamento, o que fatalmente os levará a 
suspender os trabalhos de mineração. 

Diante dessa perspectiva, o que desde  
logo nos ocorre e o que se nos apresenta, é  
a hipótese, de uma dispensa bem próxima, em 
massa, de trabalhadores de minas; e isto seria 
realmente calamitoso para uma zona como aquela 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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sul-catarinense – Criciúma e outras localidades 
circunvizinhas – onde o carvão é a atividade principal. 

Assim, Sr. Presidente, não tendo tido tempo, 
ainda, de avistar-me com as autoridades competentes 
para tratar dêsse assunto quero, desde logo, desta 
tribuna, fazer-me eco dos reclamos que ali ouvi, no 
sentido de que as autoridades competentes tomem 
medidas tendentes a facilitar o escoamento do carvão 
daquela zona. Só por esta forma as companhias que 
ali produzem o carvão utilizado sobretudo pela 
Siderúrgica Nacional poderão evitar a contingência 
que se nos antepara de paralisação dos trabalhos e 
conseqüente dispensa dos operários que têm nessa 
atividade os meios de subsistência. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. 

Lembro aos Srs. Senadores a sessão do 
Congresso Nacional, às 21 horas de hoje, para 
apreciação de veto presidencial. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Designo para a próxima, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara, número 284, de 1956, que dispõe sôbre 
a organização do Serviço de Assistência e Seguro Social 
dos Economiários, e dá outras providências (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 156, parágrafo 3º do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 143, 
de 1957, do Senhor Senador Cunha Mello e outros  
Srs. Senadores, aprovado na sessão de 2 do mês  
em curso), tendo Pareceres (ns. 240 a 242, de  
1957) das Comissões de: Constituição e Justiça, 
 

pela constitucionalidade; Legislação Social, 
favorável; Serviço Público, favorável, e de Finanças, 
favorável, com as emendas que oferece, sob ns. 1-C 
a 7-C e dependendo de pronunciamento das 
mesmas Comissões sôbre a emenda de plenário. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 36, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00, 
para custear a construção do Colégio Experimental 
Paraguai-Brasil, tendo Parecer favorável, sob nº 231, 
de 1957, da Comissão de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 11, de 1956, originário da Câmara 
dos Deputados, que aprova o ato do Tribunal de 
Contas denegatório de registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
Dorimendonte Teixeira Ferrer, para financiamento 
de obras destinadas à irrigação das terras de sua 
propriedade, situadas no Município de Mangabeira, 
Estado do Ceará, tendo Pareceres favoráveis (ns. 
223 e 224, de 1957), das Comissões: de 
Constituição e Justiça; e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 58, de 1956, originário da Câmara 
dos Deputados, que aprova o Convênio de 
Cooperação para o estudo de aproveitamento da 
energia hidráulica dos rios Acaraí e Mondaí, 
firmado pelo Brasil e pela República do Paraguai, 
tendo Pareceres favoráveis (ns. 248 a 252, de 
1957), das Comissões: de Constituição e Justiça; 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; 
de Economia; de Relações Exteriores; e de 
Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 15 

minutos. 
 



32ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 8 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES JOÃO GOULART, APOLÔNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha 
Mello –Sebastião Archer – Victorino Freire –  
Arêa Leão – João Mendes – Mendonça  
Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – 
Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti – 
Georgino Avelino – Reginaldo Fernandes –  
Ruy Carneiro – João Arruda – Argemiro de 
Figueiredo – Apolônio Salles – Novaes Filho – 
Nelson Firmo – Ezechias da Rocha –  
Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio  
Leite – Lourival Fontes – Neves da Rocha – 
Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Carlos 
Lindenberg – Attilio Vivacqua – Lutterbach  
Nunes – Arlindo Rodrigues – Alencastro 
Guimarães – Caiado de Castro – Gilberto  
Marinho – Lima Guimarães – Lino de  
Mattos Moura Andrade – Costa Paranhos – 
Frederico Nunes – Sylvio Curvo – João  
Villasbôas – Filinto Müller – Othon Mäder – 
Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco 
Gallotti – Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira 
Bittencourt (50). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Ezechias da Rocha, servindo de 2º 
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Aviso do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, transmitindo o seguinte: 
Nº 133.072-GM. 1.268. 
Em 6 de maio de 1957. 
Solicita prorrogação de prazo. 
Sr. Secretário: 
1. Em referência ao Ofício nº 135, de 4 de abril 

último, tenho a honra de solicitar a V. Exa. maior 
prazo a fim de permitir aos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários, dos 
Comerciários e dos Empregados em Transportes e 
Cargas prestarem as informações relativas ao 
Requerimento nº 75-57, do Sr. Othon Mäder. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Parsifal Barroso. 

Publique-se. 
Ofícios: – Da Câmara dos Deputados, ns. 500 

e 501, encaminhando autógrafos dos seguintes 
Projetos de Lei: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 80, DE 1957 
 

(Nº 2.263-A, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 500.000,00, para auxiliar a realização do I 
Congresso de Jornalistas Sul Rio-Grandenses. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil 
cruzeiros), para auxiliar a realização do I 
Congresso de Jornalistas Sul Rio-Grandenses, na 
cidade de Livramento, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

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 81, DE 1957 

 
(Nº 2.248-A, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 

Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás – o crédito especial de Cr$ 
138.912,60, para ocorrer ao pagamento de 
gratificações adicionais, por tempo de serviço, aos 
servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do 
mesmo Tribunal. 

 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir 

ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás – o crédito especial de 
Cr$ 138.912,60, (cento e trinta e oito mil, 
novecentos e doze cruzeiros e sessenta centavos), 
para ocorrer ao pagamento de gratificações 
adicionais, por tempo de serviço, aos servidores do 
Quadro de Pessoal da Secretaria do mesmo 
Tribunal, amparados pela Lei número 2.831, de 20 
de julho de 1956. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Finanças. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Freitas 

Cavalcanti, por cessão do primeiro orador inscrito, o 
nobre Senador Gilberto Marinho. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI *: – Sr. 
Presidente, decidiu o Congresso Nacional, em 
sessão noturna de ontem e pelo voto da Maioria, 
acolher as razões invocadas pelo Chefe da Nação 
nos vetos parciais apostos ao projeto de lei que 
transforma as emprêsas ferroviárias da União em 
Sociedade por Ações. 

Incidiam os vetos especìficamente sôbre as 
disposições que consagravam e consubstanciavam 
direitos, prerrogativas e vantagens aos servidores 
das ferrovias brasileiras. 

Dir-se-ia que aquelas normas, na sua maioria, 
já estão inscritas em diversas leis em vigor. Seria, na 
hipótese, no máximo, superfetação; seria incluir num 
novo diploma legal vantagens, direitos e 
prerrogativas já assegurados em legislação anterior; 
mas ainda que prevalecesse essa assertiva, a nova 
lei encerraria, no seu bôjo, grande benefício – 
unificaria e uniformizaria todo o sistema de direitos e 
vantagens assegurados aos ferroviários. 

Não seria, a meu ver, sequer, êrro de técnica 
legislativa; mas solução hábil no sentido da 
codificação e da unificação dêsses direitos. 

Essa não foi, aliás, a razão invocada pelo 
Chefe da Nação ao vetar aquelas disposições do 
projeto. Alegou S. Exa., de modo geral, 
inconveniência aos interêsses do País, tendo em 
vista, sobretudo, os grandes encargos de natureza 
financeira que iriam pesar sôbre o Erário Nacional. 

E' evidente que, nesta oportunidade, já não 
cabe a discussão dos vetos, no seu mérito. 

Assistimos, na noite de ontem, através da 
palavra de vários Congressistas, ao exame exaustivo 
da matéria do ponto de vista jurídico, do ponto de vista 
técnico, do ponto de vista legal e, ainda, do ponto de 
vista da legislação social, grande fruto do nosso tempo. 

Creio, porém, oportuno fazer, ainda hoje, 
algumas considerações a respeito do veto. 

Foi largamente exposto que aquelas prerrogativas 
essenciais, relacionadas com as licenças, o regime  
de férias e a gratificação adicional, por tempo de 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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serviço, várias leis já as concedem aos ferroviários. 

Desejo particularizar, Sr. Presidente, o caso 
dos servidores da Rêde Ferroviária do Nordeste. 

Tive oportunidade de examinar, nesta Casa, o 
projeto que transforma as estradas de ferro numa 
sociedade mista e o fiz com o intuito de oferecer, às 
diferentes Comissões e ao Senado, os modestos 
subsídios de minha experiência, pelo longo convívio 
com os ferroviários nordestinos, pela modesta soma 
de serviços que lhes tenho prestado, e pelo 
conhecimento e manuseio constante da legislação 
social brasileira. 

Dividi, naquele instante, minha contribuição 
em dois grupos: um consubstanciava providências 
rigorosamente referentes aos direitos do pessoal; 
outro, versava matéria atinente à reorganização do 
Departamento Nacional de Estradas de Ferro. 
Sustentava, na primeira hipótese, a impossibilidade 
de votarmos outro diploma legal, com o qual se 
atribuía novo sistema de administração das estradas 
de ferro, omitindo-se, no seu texto, aquelas 
garantias, direitos, vantagens e prerrogativas já 
consignados em lei anterior. 

Senhor Presidente, cabe aqui, desde já, 
lembrar que o Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas, na farta literatura distribuída aos 
congressistas e através de suas falas pela televisão 
e pelo rádio, pretendeu, inclusive, incompatibilizar a 
memória do Presidente Getúlio Vargas com os 
trabalhadores brasileiros, quando afirmou que, no 
projeto original, acompanhado de Mensagem 
enviada ao Congresso pelo Sr. Getúlio Vargas, não 
se consignavam os direitos, as vantagens e as 
prerrogativas por que nos empenhamos na votação 
final do projeto de lei e, agora, na apreciação dos 
vetos. 

Quer me parecer, Sr. Presidente, que não há 
intenção maliciosa do Senhor Ministro da Viação, 
que conviveu com o ex-Presidente e, creio, integrou 
seu gabinete militar em um dos períodos 
governamentais. A verdade, porém, é que a 
assertiva feita dêsse modo foi acolhida, 
necessàriamente, com reservas no seio da grande 
massa de trabalhadores ferroviários. 

O edifício da Câmara dos Deputadas esteve 
superlotado, nas galerias e nos corredores, de 
trabalhadores de estradas de ferro de todo o Brasil, 
até esta madrugada; e pude notar o desencanto com 
que todos receberam a decisão do Congresso. Não 
sustento, por isso, que a afirmação do Ministro da 
Viação se revista do interêsse de incompatibilizar, de 
intrigar ou de atenuar o culto que o trabalhador 
brasileiro muito justamente consagra à memória do 
ex-Presidente; mas é preciso colocar a questão nos 
seus devidos têrmos. 

Se o anteprojeto enviado com a Mensagem, 
pelo Presidente Getúlio Vargas, não 
consubstanciava aquelas garantias, aquelas 
prerrogativas e aquelas vantagens a que aludi, por 
mais de uma vez, é porque não só em parte já as 
consagrava lei especial como também porque muitas 
delas ainda não estavam em vigor. 

Há de recordar-se o Senado que só por 
ocasião da discussão do atual Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União – Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 – se conseguiu incluir 
entre as gratificações a que teria direito o servidor 
civil por tempo de serviço. Havia apenas remotas e 
vagas indicações numa vetusta lei do antigo Serviço 
dos Correios e Telégrafos do Brasil, atribuindo certa 
gratificação, em si mesma desprezível, por tempo de 
serviço prestado em lugares longínquos e insalubres. 
Foi, portanto, nova conquista que se consubstanciou 
no Estatuto dos Funcionários Públicos. 

A Mensagem do Presidente Getúlio Vargas, 
enviando ao Congresso o ante-projeto de lei que 
transforma as estradas de ferro em sociedade 
anônima, é anterior a êsse Estatuto. 

Devo, ainda, recordar, honrando a magnífica 
legislação social que o Govêrno Vargas, com a 
colaboração do Congresso, deu a êste País, que 
uma das últimas leis sancionadas pelo Presidente 
Vargas e de sua iniciativa, foi exatamente aquela que 
assegurava aos trabalhadores de estradas de ferro a 
gratificação adicional por tempo de serviço. 

A verdade é, Sr. Presidente, que  
até de argumentos dessa natureza se  
utilizou o Ministério da Viação para levar 
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a Maioria à decisão do Congresso, mantendo os 
vetos apostos pelo Sr. Presidente da República. 

Afirmou-se, inclusive, pela palavra do Deputado 
Croacy de Oliveira, que o ex-Ministro Horácio Lafer 
havia comunicado que ou o Congresso Nacional 
tomaria esta madrugada aquela decisão, ou o 
EXIMBANK não concederia o financiamento necessário 
ao reequipamento do parque ferroviário brasileiro. 

A declaração do ilustre representante rio-
grandense criou, realmente, atmosfera de 
apreensões, embora não se lhe tivesse dado a 
importância de que se revestiu. 

E' evidente, Sr. Presidente, que precisamos, 
inclusive, da ajuda financeira de países aliados e de 
organizações bancárias internacionais para o 
reequipamento das nossas estradas de ferro e – por 
que não dizer? – para reorganização em novas 
bases, da própria economia nacional; mas 
subordinar-se essa colaboração, a título de 
empréstimo, a imposições dessa natureza, que 
chegam até a afetar essa coisa delicada, sutil e 
melindrosa que é a soberania nacional, não é de 
aceitar; seria preferível não negociarmos 
empréstimos sujeitos a essa exigência, porque, de 
resto, estaríamos criando desnível em nossas 
próprias relações internacionais. 

Somos um País que já adquiriu maturidade 
política. E' evidente que ainda apresentamos índices 
alarmantes de certos atrasos, de certas deficiências 
e de certos erros justificáveis de uma economia 
ainda tão débil, como é a economia brasileira; mas 
em suas relações internacionais, em suas 
negociações com o exterior, a tradição do Brasil é a 
de conversar no mesmo tom de voz, num sistema de 
paridade, de reciprocidade, de respeito recíproco. 
Êsses os princípios clássicos e fundamentais que 
sempre nortearam a política internacional brasileira, 
através da atuação e das vozes mais culminantes da 
diplomacia e do Govêrno brasileiro. 

Senhor Presidente, recolhi com certa amargura, 
com certo pesar, aquela grave revelação do jovem 
Deputado sul rio-grandense, Croacy de Oliveira. 

Cabe considerar que, ao lado das  
razões de ordem técnica e legais, invo- 
 

cadas pelo Presidente da República, para apôr vetos 
a certas disposições do projeto de lei que transforma 
as emprêsas ferroviárias da União em sociedades 
por ações, o Ministério da Viação criou farta literatura 
a respeito do assunto, no sentido de frustrar a ação 
dos líderes ferroviários que, nesta Capital, 
reivindicavam seus direitos perante as duas Casas 
do Congresso. 

Cabe ainda considerar que o próprio Ministério 
da Viação determinou a suspensão e – por que não 
dizer? – cancelamento de várias vantagens, inclusive 
férias e pagamento da gratificação adicional por 
tempo de serviço, na forma do regime jurídico do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 
até que o Congresso Nacional se pronunciasse 
sôbre os vetos do Presidente da República. 

Essa foi, sem dúvida, inadequada 
determinação do Ministério da Viação. Como disse 
ao Senado, desejaria fixar particularmente o caso 
dos ferroviários das estradas de ferro do Nordeste. 

Tenho, em mãos, a legislação referente à 
encampação da Rêde Ferroviária do Nordeste, que 
funcionou, durante muitos anos, em regime de 
concessão a uma companhia inglêsa. 

Trago, igualmente, lei votada nesta Casa 
transformando aquela Rêde em autarquia, ainda o 
Decreto baixado pelo Sr. Presidente da República, o 
honrado Sr. Juscelino Kubitschek, que aprova o novo 
quadro de pessoal daquela emprêsa ferroviária, 
estabelecendo os novos níveis de remuneração, 
tendo em vista a Lei nº 1.745, que concedeu 
aumento de vencimentos aos servidores civis. 

Nesses diplomas legais, Sr. Presidente, estão 
consignados êsses direitos. 

A legislação aprovada pelo Senhor Presidente 
da República – Decreto nº 40.442, de 29 de 
novembro de 1956 – contém em seu bôjo todos os 
direitos, vantagens e garantias já assegurados aos 
ferroviários da Rêde Ferroviária do Nordeste, pela lei 
que a transformou em autarquia. 

O projeto de Decreto Executivo está 
elaborado no clássico sistema do DASP: – com 
certo rigor de forma, em boa técnica legislativa, 
com ordenação precisa de tôdas as matérias. A 
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êsse aspecto não devo negar àquele órgão da 
Administração Federal a experiência, que revela no 
trato dos trabalhos referentes à administração e à 
legislação. 

Pois bem, Sr. Presidente, nesse Decreto 
executivo está declarado expressamente, em seu art. 
14: 

"As formas de provimento discriminadas no 
art. 4º, bem como a posse, a fiança, o exercício, a 
remoção, a readaptação, a substituição, a vacância, 
o tempo de serviço, as férias, as licenças, as 
concessões, o direito de petição, a disponibilidade, a 
aposentadoria, o regime disciplinar e o processo 
administrativo serão regulados em instruções 
expedidas pelo Diretor da Rêde, observados os 
princípios da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 
– Estatuto dos Funcionários Civis da União e 
respectivos regulamentos – assim como as normas 
estabelecidas nêste Decreto e leis especiais que 
abranjam pessoal autárquico". 

Quando se atribuiu aos servidores da Rêde 
Ferroviária do Nordeste o regime jurídico do Estatuto 
dos Funcionários Públicos, dava-se cumprimento a 
uma disposição expressa dêsse diploma legal em 
seu artigo 252, nº II, que manda aplicar o regime 
jurídico do Estatuto aos extranumerários e aos 
servidores autárquicos. 

Todos sabemos que a autarquia é regime 
de administração federal descentralizada. Como, 
pois, negar aos autárquicos – que representam, 
em última análise, a própria administração federal 
descentralizada – aquêles direitos assegurados 
aos servidores da Administração civil da  
União? 

Não há senão que reconhecer que êsses 
direitos estão assegurados aos servidores 
autárquicos. Essa a razão, certamente, por que o 
decreto elaborado pelo DASP, ao qual já aludi, 
consigna, aos servidores da Rêde Ferroviária do 
Nordeste, tôdas as vantagens, prerrogativas, regalias 
e direitos concedidos aos servidores civis da União e 
não podia deixar de assim ser pelos motivos a que já 
aludi. 

Sr. Presidente, como poderia o Senhor 
Ministro da Viação mandar suspender a concessão 
dêsses direitos e dessas vantagens, até que o 
Congresso Nacional se pronunciasse sôbre o veto 
apôsto a um novo projeto de lei? 

Não cabe qualquer justificativa de ordem legal 
em favor da deliberação daquele titular. A legislação 
está tôda em vigor; o Ministro não poderia mandar 
suspender os seus efeitos. 

E' de surpreender a facilidade com que, neste 
País, se viola a lei, se descumpre a lei, no caso, 
especìficamente, para negar direitos aos 
trabalhadores brasileiros. 

Tinha para mim que o Congresso Nacional, a 
despeito da terrível pressão do Govêrno sôbre a sua 
Maioria, rejeitaria o veto do Sr. Presidente da República. 
Ouvi as palavras singularmente emocionantes ali 
proferidas por alguns dos congressistas, inclusive por 
Monsenhor Arruda Câmara, que ressaltou mesmo certos 
princípios da filosofia cristã. 

Ouvi, também, a oração do Deputado Último de 
Carvalho, que frisou falar não só como representante 
de Minas Gerais, mas também – e especialmente – 
como amigo íntimo do Sr. Presidente da República. 
Desenvolveu S. Exa. crítica maliciosa e pitoresca a 
respeito da Assessoria Técnica do Chefe do Executivo. 
Afirmou, mesmo, que o Sr. Juscelino Kubitschek estava 
cercado de inimigos íntimos. Se não foi bem essa sua 
expressão, êsse foi o sentido de suas palavras. Havia 
uma conjura no sentido de incompatibilizar o jovem 
Presidente com os trabalhadores, aos quais S. Exa. 
devia, como afirmara, sua eleição para a Presidência 
da República. 

Em face de pronunciamentos tão claros, tão 
incisivos e tão emocionantes, cheguei a nutrir a 
esperança de que o Congresso Nacional mantivesse 
os dispositivos vetados. Tive, entretanto, em minhas 
reflexões sôbre a votação desta madrugada, aquela 
mesma impressão que eu colhera durante a fase 
tumultuada da Constituinte, quando votávamos a 
nova Carta Constitucional do País. 

Era um primor contemplar a harmonia  
e a singular uniformidade com 
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que se levantava aquêle Corpo Legislativo, através 
de sua Maioria, para eliminar certas normas pelas 
quais lutavam as fôrças democráticas. 

Era natural que, ao discutir-se a nova 
Constituição para esta República, pretendêssemos 
inserir em seu texto algo de novo. 

Afirma-se que a Carta Magna não é nem deve 
ser obra de imaginação, de ficção, porque repousa 
sôbre a realidade, sôbre a vida e sôbre os destinos 
de uma nação. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com 
prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O que há de 
paradoxal é que essas mesmas classes 
trabalhadoras, traídas pelos Partidos que ajudaram a 
subir ao Poder, continuem fiéis e a essas mesmas 
agremiações. Como sabe V. Exa., a direção da União 
Democrática Nacional recebeu a vista de líderes 
ferroviários, tomou compromisso espontâneo e, sem 
contrapartida com êsses trabalhadores, a nossa 
bancada votou, invariàvelmente, tanto a do Senado 
como a da Câmara, a favor das reivindicações dos 
trabalhadores. Pois bem, depois dêste exemplo de 
interêsse por êles, já os dirigentes da Maioria 
governamental, através dos seus instrumentos de 
propaganda, espalhavam que a União Democrática 
Nacional teria prometido votar com os trabalhadores, 
mas votara contra. Quero dizer a V. Exa. que apurei 
em plenário não só o trabalho da Maioria para manter 
o veto, como tenho certeza de que a unanimidade dos 
meus correligionários votou a favor da direção do 
Partido, isto é, para derrubar o veto e atender às 
reivindicações dos ferroviários brasileiros, que V. Exa. 
defende com o brilhantismo habitual. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Tem V. 
Exa. tôda a razão. Podemos afirmar que o veto 
apôsto pelo Senhor Presidente da República ao 
projeto de lei que transforma as estradas de ferro em 
sociedade anônima, foi mantido pelo voto 
harmonioso, conciso, maciço da Maioria. 

Por vários dispositivos vetados,  
aquêle que obteve maior número de votos 
 

a seu favor, contou cento e vinte e nove. O mais 
alto pronunciamento que se proferiu, ontem, no 
Congresso, em favor dos direitos dos trabalhadores 
ferroviários, atingiu o número de cento e nove 
votos. 

A bancada da União Democrática Nacional, na 
Câmara e no Senado, opinou, unânimemente, pela 
manutenção do projeto. Houve declaração de vários 
líderes partidários, em nome de suas bancadas. 
Acredito que, pessoalmente, tenham votado como 
prometeram, mas, na realidade, o único Partido que 
cumpriu desinteressadamente a palavra empenhada, 
de votar contra o veto do Sr. Presidente da 
República, foi a União Democrática Nacional. 

Evidentemente, com essa atitude, não 
pretendemos lançar semente a uma futura safra 
eleitoral. A União Democrática Nacional, considerada 
partido de centro, luta – por que não dizer? – até 
desesperadamente, para chegar às massas. 

O sistema de organização partidária no Brasil 
está, inclusive, enformado por certos critérios 
sentimentais. Donos das massas trabalhadoras, 
devem ser aquêles que se formaram sob a égide, 
sob a memória do ex-Presidente Getúlio Vargas; e a 
êles associam-se outras organizações partidárias. 
Embora divergentes na filosofia, no seu programa, 
encontram-se em área comum, quando em vista 
certas circunstâncias da vida brasileira. 

Votamos contra o veto do Sr. Presidente da 
República; votamos pela manutenção dos 
dispositivos que reafirmavam direitos, vantagens e 
prerrogativas, já assegurados em lei, porque não 
podemos, em última análise, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, apor veto ao espírito do nosso tempo, à 
filosofia da nossa época, à imposição dos dias que 
vivemos. 

A legislação social terá que ser enriquecida, 
dia a dia, nas relações de empregados e 
empregadores. Os fatos sociais novos, as novas 
circunstâncias da vida, se afirmam difíceis, heróicas, 
homéricas, neste século. Tudo isso vai configurando 
um novo sistema de vantagens que, de resto, há de 
consubstanciar-se em lei, em normas legais, 
disciplinando a vida dos trabalhadores. 
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Dizia eu, Sr. Presidente, que a uniformidade, a 
harmonia com que se conduziu, ontem, contra os 
trabalhadores, a Maioria recordava aquêles 
instantes, que considero históricos, da discussão da 
Carta Constitucional Brasileira, na fase Constituinte 
de 1945. O mesmo sistema de entendimento, de 
harmonia, de fôrças, de coesão, que funcionava, 
àquele tempo, funcionou ontem, infelizmente contra 
os trabalhadores brasileiros. 

Já afirmei Sr. Presidente, neste discurso, que, 
de modo geral, tôdas as vantagens, regalias, direitos 
e prerrogativas que se consubstanciam no projeto de 
lei, parcialmente vetado, apenas codificam, unificam, 
reunem num só diploma legal, vantagens, leis, 
prerrogativas e direitos já assegurados em legislação 
especial. 

Afirmei também que poderia ter havido, no 
máximo, superfetação; mas contra êle não se 
poderia alegar êrro de técnica legal. O que não seria 
possível, não obstante as razões invocadas pelo Sr. 
Presidente da República e a farta literatura 
distribuída pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, era aceitar os vetos, nos têrmos em que 
foram considerados. 

Não há dúvida de que a decisão do Congresso 
Nacional, lamentàvelmente, trará certas 
conseqüências desagradáveis à vida do país. Ainda 
esta madrugada, avistei-me com alguns ferroviários 
do Nordeste, que me comunicaram a sua 
deliberação de se entenderem com o Sindicato de 
Classe, no sentido de decretar-se a greve geral dos 
ferroviários no país. 

Não desejo com minhas palavras insuflá-lo; ao 
contrário, é meu intuito, nesta oportunidade, enviar-lhes 
mensagem de resignação, de paciência, de 
conclamação às suas virtudes cristãs, diante da terrível 
e clamorosa decisão da Maioria contra seus direitos. 

Creio não haver outra solução senão 
retomarmos a longa caminhada percorrida há cêrca 
de dez anos. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Defendi antes, 
na Câmara dos Deputados e atualmente no Senado 
Federal, essa classe. Não lhes devo, contudo, a 
 

minha eleição para o Senado, como na sessão 
conjunta de ontem foi afirmado por vários 
representantes. Trouxe para esta Casa a maior 
votação já concedida a qualquer homem público, no 
meu Estado, quando me candidatei a Senador. 

O SR. NOVAES FILHO: – Dá V. Exa. licença 
para um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muito 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – A atitude por V. 
Exa. assumida, neste instante, apenas demonstra 
sua coerência. Sempre vi o nobre colega 
defendendo, intransigentemente, direitos e 
reivindicações dos ferroviários. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço o 
depoimento de V. Exa., que se harmoniza com a 
realidade. Não só êsse, como outros projetos, que 
aqui transitaram, consubstanciando interêsses dos 
ferroviários e trabalhadores, contaram com a minha 
modesta colaboração. 

O SR. NOVAES FILHO: – O nobre colega é 
dos parlamentares que não precisam cortejar 
eleitores, porque é, realmente, um dos homens 
públicos de maior prestígio nas regiões em que milita 
partidàriamente. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço 
mais essa generosa declaração de V. Exa. a meu 
respeito. 

A verdade é que, modesto advogado no meu 
Estado, integrei os quadros da União Democrática 
Nacional pelo meu trabalho diuturno, infatigável e 
humilde. Deputado Federal, em duas legislaturas, 
conquistei situação que considero excepcional e 
desvanecedora para mim, podendo, inclusive, 
recebê-la como feliz coroamento da minha vida 
pública. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muito 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – 
Cumprimento V. Exa. pela defesa brilhante dos 
seus pontos de vista. O nobre colega, aliás, já se 
situou, perante a classe dos ferroviários, como 
um dos paladinos das suas reivindicações e an- 
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seios. Fui testemunha, quando da visita ao Senado 
de uma das mais credenciadas delegações daquela 
classe, do aprêço em que V. Exa. é tido. Aproveito a 
feliz oportunidade do seu discurso para dizer que, 
ontem, dei também meu voto na defesa dos direitos 
dessa classe – tão laboriosa e digna das melhores 
atenções do Parlamento brasileiro – certo de que o 
veto do Sr. Presidente da República não consultava 
os altos e respeitáveis interêsses dos ferroviários 
brasileiros. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – E' com 
muita satisfação que ouço o depoimento de V. Exa. 

Creio que um dos maiores defeitos de técnica 
dos discursos é a presença de certas constantes, de 
certas citações que se tornam monocórdias, de uma 
uniformidade terrível e sem qualquer encanto. Já 
afirmei desta tribuna que, pelos motivos invocados 
pelo Sr. Presidente da República, o veto apôsto 
àquele projeto não poderia ser mantido. 

Alegou-se que se criavam novos direitos e 
novas vantagens; que se onerava a Nação com 
encargos financeiros fabulosos; que se nutria uma 
pujante e gorda burocracia ferroviária; que se 
dificultava técnica e legalmente o funcionamento da 
nova entidade – a Rêde Ferroviária Federal 
Sociedade Anônima. 

Sr. Presidente, evidentemente, uma instituição 
dêsse tipo, regulada, inclusive pela lei das 
sociedades por ações, precisa conter a flexibilidade, 
a liberdade de movimentos e de ações asseguradas 
aos seus administradores, para que se possam obter 
resultados prontos e precisos de nova experiência de 
administração ferroviária no Brasil. 

Nos Estados Unidos, a exemplo da autarquia 
do Vale do Tennessee, conseguiu-se, realmente, 
essa coisa excepcional: aliar-se o Poder do Estado à 
flexibilidade da emprêsa privada. Os resultados 
foram extraordinários. 

Entendo deveríamos, inclusive, assegurar, 
através dos dispositivos da lei, todos os 
instrumentos, todos os meios, tôdas as armas de que 
iria necessitar a Rêde Ferroviária Federal, S. A. para 
recuperar o parque ferroviário nacional e criar novo 
estilo de Administração. 

Compreendemos, também, que se adotava no 
bôjo do projeto uma providência artificiosa e falsa da 
absorção da grande massa de trabalhadores 
ferroviários; mas não se inovava em coisa alguma; 
mantinham-se como funcionários públicos aquêles 
que já são funcionários públicos; como servidores 
autárquicos os que já têm esta categoria; como 
extranumerários mensalistas os que são 
extranumerários mensalistas e previa-se inclusive, a 
admissão de pessoal temporário, no período das 
safras, com relação àquelas estradas de ferro que 
percorrem regiões econômicas do país. Não se 
criavam novos encargos: os encargos já estão aí e 
são terríveis, são realmente da mais alta importância 
e correspondem a "deficits" equivalentes a cêrca de 
12 bilhões de cruzeiros. 

Foram os erros remotos; a má administração 
ferroviária; a ação político-partidária; o descaso dos 
governos; o erro dos traçados de certas ferrovias, 
consideradas anti-econômicas; circunstâncias de 
várias índoles, influíram para transformar o parque 
ferroviário nacional no que aí está: um conjunto de 
estradas de ferro deficitárias. 

Recebo, agora, com muita satisfação o aparte 
do nobre Senador Gomes de Oliveira. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Acompanhava eu o discurso de V. Exa. com o 
encantamento de sempre nesse transbordamento de 
idéias e pensamentos que dão prazer aos que o 
ouvem. Por isso não insisti em que me permitisse um 
aparte que no momento me parecia oportuno. Agora 
já não teria cabimento, viria quebrar o fio do discurso 
do eminente colega. Vai, assim, nas minhas palavras 
a demonstração de simpatia e de afirmação de 
afinidade entre o pensamento do nobre colega e a 
tese que tenho defendido nesta Casa. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sinto não 
haver dado a V. Exa., no momento preciso, a 
oportunidade de manifestar seu ponto de vista. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Aproveitando  
a interrupção, peço ao nobre orador licença para 
um aparte. (Assentimento do orador) – 
Acompanhava, com a admiração de sempre,  
o raciocínio brilhante e a palavra fluente do 
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nobre colega, mas valho-me da ocasião para  
prestar um esclarecimento. Sou testemunha da 
colaboração valiosa que V. Exa. prestou à 
elaboração do Substitutivo do Senado, hoje 
transformado em lei, que cria a Rêde Ferroviária 
Federal Sociedade Anônima. Incumbi, como Líder da 
Maioria, o nobre Senador Remy Archer de organizar 
êsse trabalho. Recomendei especialmente a S. Exa. 
que procurasse ouvir e atender as reivindicações e 
sugestões que Vossa Excelência defendia e 
defendera em outras oportunidades, pois me 
pareciam tôdas elas tendentes a garantir o direito 
dos ferroviários. Estou acompanhando, agora, o 
raciocínio do nobre colega quando combate o  
veto que ontem foi mantido pelo Congresso e quero 
estar de acôrdo com V. Exa. relativamente aos arts. 
14, 15 e 17 do projeto. Aliás, defendi êste último 
artigo junto ao Senador Remy Archer, na 
composição do Substitutivo, porque se referia à 
incorporação dos ferroviários do Rio Grande do Sul, 
e de Santa Catarina à Rêde Ferroviária Federal  
S.A. medida que me parecia justa e acertada. Há, no 
entanto, um ponto em que divirjo de V. Exa.: é o  
que se refere ao veto à parte final do art. 16. Dizia há 
pouco o nobre colega que nessa formação nova 
que vamos introduzir, na organização administrativa 
é preciso assegurar ao administrador autônomo a 
flexibilidade necessária para que possa manobrar a 
organização em benefício coletivo. Justamente  
na parte final do art. 16, – e confesso minha culpa na 
sua aprovação, pois contra êle me manifestei  
no Plenário – tira-se, completamente, essa 
flexibilidade, porque se assegura estabilidade a 
servidores das estradas de ferro, mesmo àqueles 
admitidos há apenas uma semana. Ficaria o 
administrador amarrado a servidores possìvelmente 
admitidos até para trabalhos braçais. Na Central  
do Brasil, por exemplo, houve, há cerca de um mês, 
um desastre de grandes proporções. O Diretor 
ponderou que fôra êle decorrente do excesso de 
trabalho a que estavam submetidos determinados 
servidores, e pediu permissão para admitir 
quatrocentos novos elementos, que folgariam  
o trabalho dos foguistas, maquinistas, e outros.  
Foi autorizado, e há menos de um mês foram 
 

contratados quatrocentos servidores. Se rejeitado 
o veta ao final do art. 16, estariam com direito de 
estabilidade e efetividade, o que não seria justo, 
especialmente se levarmos em conta o 
argumento de V. Exa., de que a administração 
deveria ter flexibilidade para organizar o Serviço 
que vai gerir. Quero pedir vênia a V. Exa. para 
lembrar que, de modo geral, as garantias 
asseguradas aos ferroviários foram mantidas. 
Sòmente nessa parte da efetividade, para os que 
têm menos de cinco anos de serviço, impediu o 
veto fôssem êles considerados estáveis. Trata-se 
do artigo 16 que "in fine" lhes asseguraria tal 
direito mesmo com menos de cinco anos de 
serviço. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam 
dois minutos para o término da hora do 
Expediente. 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a Casa sôbre 
se consente na prorrogação da hora do Expediente, 
para que o Senado possa ouvir o importante discurso 
da nobre Senador Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Filinto Müller. 

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

Está aprovado. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço 

desculpas ao eminente orador, por haver dado 
aparte tão longo e agradeço a gentileza, 
generosidade e paciência com que me ouviu. Meu 
aparte visou, principalmente, trazer uma 
contribuição à brilhante oração que V. Exa. está 
pronunciando. Repito que estaria em desacôrdo 
com os vetos aos arts. 14, 15 e 17; quanto ao art. 
16, no entanto, não poderia concordar. Estou 
citando as disposições de memória; pode ser que 
haja equívoco. Desejo acentuar é que, de modo 
geral, os antigos ferroviários não ficaram 
desamparados pois a lei lhes assegura os direitos 
de que gozavam anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua com a 
palavra o nobre Senador Freitas Cavalcanti. 
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O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, agradeço a deliberação do Senado 
permitindo-me continuar por alguns minutos, nesta 
tribuna, a fim de concluir as despretensiosas 
considerações que faço a respeito da decisão do 
Congresso, na noite de ontem. 

Devo também agradecer as referências à 
minha modesta oração pelo nobre Senador Filinto 
Müller. Louvo, nesta oportunidade, a atuação de S. 
Exa. quando da discussão e votação, nesta Casa, do 
projeto que transforma as estradas de ferro em 
sociedades anônimas. O Senador Filinto Müller 
realmente se empenhou junto a alguns relatores para 
que minha modesta contribuição ao projeto fôsse 
devidamente considerada. Não tinha eu, aliás, outra 
intenção senão a de colaborar no aperfeiçoamento da 
lei e fixar, mais claramente, certos aspectos 
relacionados com o sistema de direitos e vantagens 
dos ferroviários. Consegui, inclusive, por intermédio 
do nobre Líder da Maioria, que o Presidente da 
República aprovasse o novo quadro da Rêde 
Ferroviária do Nordeste, elaborado como declarei no 
início do meu discurso, pelos técnicos do DASP e 
"congelado" em certo setor da administração nacional. 

Com real satisfação recebi a comunicação do 
nobre Senador Filinto Müller através de telefonema 
para a nossa residência, logo após o ato do Chefe da 
Nação, de que aprovara, em decreto executivo, o 
quadro da Rêde Ferroviária do Nordeste. 

E' assim, sob todos os aspectos, louvável, a 
conduta do ilustre representante mato-grossense e 
Líder da Maioria nesta Casa.  

Lamento, infelizmente, que a deliberação do 
Congresso não se tivesse harmonizado com a 
atitude aqui assumida não só pelo nobre Senador 
Filinto Müller, como pelo ilustre Senador Remy 
Archer e outros representantes da Maioria, que 
contribuíram para a ordenação de tôda a matéria 
vinda da Câmara dos Deputados e a formação do 
Substitutivo afinal submetido à consideração da outra 
Casa do Parlamento. 

Meu discurso já vai longo; ocupo a tribuna 
desde o início do Expediente e tenho horror às 
repetições. 

Utilizei-me de modestos e irrefutáveis 
argumentos com relação ao veto 
 

apôsto pelo Sr. Presidente da República. Afirmei 
que, pelos motivos invocados, os dispositivos da 
lei não deveriam ter sido fulminados; asseverei 
que, de resto, nada se inovara; apenas se 
codificara, resumindo no mesmo diploma legal 
aquelas vantagens, direitos, garantias e 
prerrogativas, já consagrados, através de leis 
especiais, aos servidores federais. Citei o regime 
de férias, licenças, de gratificações adicionais por 
tempo de serviço, salário-família e várias outras 
vantagens. Como fixei de início, entretanto, o que 
mais me alarmara fôra a atitude do Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas, determinando que as 
administrações ferroviárias suspendessem a 
execução daquelas leis até que o Congresso se 
pronunciasse sôbre o novo diploma legal vetado 
pelo Sr. Presidente da República. 

Sr. Presidente, essa lei não tinha a fôrça  
de revogar as anteriores. Não houve, nesse 
sentido, qualquer disposição expressa; ninguém 
as revogou, ninguém as modificou, ninguém  
as derrubou, ninguém as fulminou. O sistema  
de vantagens, direitos, garantias e prerrogativas 
contido naqueles diplomas especiais está de  
pé. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Exa. em que êsses direitos estão 
assegurados. E' questão de interpretação, talvez, 
do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas; a mim, 
no entanto, – repito – parece-me estarem 
assegurados. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Não há que 
discutir: estão assegurados mas, infelizmente, 
desrespeitados por ordem do Sr. Ministro da Viação 
e Obras Públicas. 

O SR. FILINTO MÜLLER – Haverá, 
certamente, remédio. Desde que assegurados, 
como estão, há remédio, quando a lei não é 
cumprida. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com 
relação à Rêde Ferroviária do Nordeste, Senador 
Filinto Müller, criei leis e decretos. Seria ocioso 
repetir essa legislação. O que desejaria – não sei 
se aspiraria a muito – era contar, mais uma vez, 
com a valiosa e esclarecida interferência de V. 
Exa. junto ao Sr. Lúcio Meira para que, desde já, 
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retificasse suas instruções relativamente às direções 
das rêdes ferroviárias, no sentido de que observem, 
rigorosamente, as disposições das leis especiais 
referentes aos servidores ferroviários, na parte 
atinente aos seus direitos, vantagens e prerrogativas. 
Seria colaboração das mais eficientes; e no sistema 
de saudável convivência que adotamos nesta Casa, 
entre a Maioria e a Oposição, espero obter, o mais 
breve possível, através da palavra autorizada de V. 
Exa., declaração feita à Nação, da tribuna do 
Senado, de que o Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas determinasse às administrações ferroviárias 
o restabelecimento de tôdas as vantagens, garantias, 
direitos e prerrogativas assegurados, em leis 
especiais, aos ferroviários brasileiros. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Atenderei, com 
muito prazer, ao apêlo de V. Exa. Levarei, 
pessoalmente, ao Sr. Ministro Lúcio Meira êste 
apêlo, que também é meu, pois estou convencido de 
que as vantagens asseguradas aos antigos 
servidores das estradas de ferro não estão 
derrogadas pela nova Lei. Transmitirei o pedido de 
V. Exa.; e posteriormente trarei ao nobre colega e ao 
Senado as informações que de S. Exa. obtiver. Estou 
certo de que aquêle Titular reexaminará o assunto 
com o alto espírito de justiça que caracteriza todos 
os seus atos. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Prestará V. 
Exa. inestimável serviço aos ferroviários brasileiros e 
à própria Nação. 

Há pouco aludia eu ao estado de inquietação 
em que encontrei uma delegação de ferroviários do 
Nordeste brasileiro, esta madrugada, pelos 
corredores da Câmara dos Deputados. 
Comunicaram-me eles a sua determinação de obter 
a decretação de greve geral dos ferroviários 
nordestinos. Tenho, aliás, informações de que 
idêntica atmosfera de preocupação e desagrado 
reina em outros setores ferroviários do País. 

Sr. Presidente, esta Nação já está tão 
sobrecarregada de lutas, conflitos, ódios e intrigas; 
êste País já está tão singularmente dividido  
no terreno político, que seria um horror, um  
crime contribuirmos para torná-lo ainda mais cin- 
 

dido no campo das reivindicações sociais. 
Eis por que reputo da maior importância a 

interferência do eminente Senador Filinto Müller junto 
ao Sr. Ministro Lúcio Meira, no sentido de que sejam 
derrogadas as instruções de S. Exa. às 
administrações ferroviárias federais, mandando 
suspender vantagens e direitos já consagrados em 
leis, em relação àqueles trabalhadores. 

Creio, Sr. Presidente, haver examinado, 
como me cumpria, os aspectos políticos, sociais e 
morais da deliberação do Congresso Nacional, na 
reunião de ontem. Efetivamente não foi ela das 
mais felizes. 

Espero, porém, que os ferroviários 
brasileiros, antes do recurso extremo assegurado 
em lei, encontrem serenidade para reexaminar o 
problema e reexaminar, também, a decisão do 
Congresso, através das representações políticas 
dos Estados na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, corrijamos estas conseqüências 
do veto. 

Tenho para mim, sem exame mais profundo, 
que as conseqüências jurídicas do veto não irão 
incidir sôbre aquele conjunto de direitos já 
assegurados em diplomas legais. Em face, porém, 
da circunstância de havermos, através de uma 
única lei, organizado uma espécie de codificação 
com relação aos direitos dos ferroviários, 
unificando-os, é possível que, na sistemática 
adotada na elaboração dos vetos, alguns dêsses 
direitos posam ter sido lesados. Só um exame mais 
atento eximiria minha consciência e tranqüilizaria 
meu coração. 

Espero, Sr. Presidente, que revogadas as 
instruções adotadas pelo Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas, possamos manter em ordem e em 
trabalho a grande legião dos ferroviários brasileiros; 
e mais, que, através de nova lei, possamos corrigir 
os erros porventura cometidos. (Muito bem; muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Freitas Cavalcanti, o 
Sr. João Goulart deixa a cadeira da Presidência, que 
é sucessivamente ocupada pelos Senhores Apolônio 
Salles e Lima Teixeira. 
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O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento do nobre Senador Vivaldo Lima. 

E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 154, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 127, letra "b", do 

Regimento Interno, requeiro inserção nos Anais do 
Senado do Comunicado da Cruz Vermelha 
Brasileira, sôbre o dia mundial da Cruz Vermelha que 
transcorre nesta data. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1957. – 
Vivaldo Lima. 

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

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 284, de 1956, que dispõe sôbre a 
organização do Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários, e dá outras providências 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, 
parágrafo 3º do Regimento Interno em virtude do 
Requerimento nº 143, de 1957, do Senhor Senador 
Cunha Mello e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão de 2 do mês em curso), tendo 
Pareceres (ns. 240 a 242, de 1957) das Comissões 
de: Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; 
Legislação Social, favorável; Serviço Público, 
favorável; e de Finanças, favorável, com as emendas 
que oferece, sob ns. 1-C a 7-C e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôbre a 
emenda de plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 

douta Comissão de Constituição e Justiça sôbre as 
emendas e parte do Projeto. 

O SR. GILBERTO MARINHO * : – Senhor 
Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça 
emite sua opinião nesta oportunidade, favoràvelmen- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

te à constitucionalidade do projeto e das emendas. 
Devo tecer, entretanto, em relação à Emenda 

nº 8-C, apresentada pelo eminente Senador Othon 
Mäder, algumas considerações. 

A Emenda nº 8, agora submetida ao Plenário 
é, "data venia", supérflua, já que a fiscalização do 
seguro é matéria constitucional, pois o art. 5º, inciso 
IX, reza o seguinte: 

"Art. 5º – Compete à União: 
IX – fiscalizar as operações de 

estabelecimentos de crédito, de capitalização e de 
seguro". 

Ora, Sr. Presidente, essa norma imperativa da 
nossa Carta Magna é tão clara e categórica que sua 
repetição em lei se nos afigura discrepante da 
melhor técnica legislativa, pois é essa técnica que 
melhor ensina não devermos reproduzir, em textos 
legais, matérias já perfeitamente prefixadas na 
Constituição. 

Aliás, tanto é verdade essa nossa asserção, 
que a Lei nº 288, de 23 de fevereiro de 1938, que 
criou o Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado (IPASE), e a Lei nº 2.865, de 
12 de dezembro de 1940, que regulamenta 
justamente as operações daquele Instituto, não se 
referem a quaisquer leis pertinentes à matéria. 

Poderá o ilustre Senador Othon Mäder 
declarar que naquela época estava em vigor a 
Constituição de 1937, e não a de 1946, e, por isso, é 
mister salientar que, também na Constituição de 
1937, no seu art. 16, inciso XVIII, se continha a 
mesma norma imperativa. 

Ora, o IPASE, desde aquela época, vem 
operando regularmente em seguros, dentro de 
todos os princípios técnicos, sem que os 
dispositivos da sua lei criadora estabelecessem 
qualquer mandamento remisso às leis que 
regulam o seguro! Além do mais, essa lei diz 
respeito, exclusivamente, a normas específicas 
de seguro de acidentes de trabalho, e não 
consubstancia normas gerais de seguro, coma 
teria pretendido, talvez, a emenda contraditória 
número 8. 

Não há mais razão para procrastinar-se  
a tramitação de projeto de tão alto  
alcance, quer no campo social, quer no 
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terreno público, pela defesa das Caixas Econômicas 
Federais, que são garantidas pelo Tesouro Nacional. 

Êste, Sr. Presidente, o parecer da Comissão 
de Constituição e justiça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa os 
pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e 
de Legislação Social, que vão ser lidos pelo Sr. 1º 
Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 
PARECERES NS. 263 E 264, DE 1957 

 
Nº 263, de 1957 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre 

as emendas oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 284, de 1956, que dispõe sôbre a organização do 
Serviço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
Ao presente projeto foram apresentadas oito 

emendas, que passamos a examinar. 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Pretende substituir a denominação "Serviço de 

Assistência e Seguro Social dos Economiários" pela 
seguinte: "Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Economiários. 

Parecer contrário, tendo em vista que a 
jurisdição, organização, estrutura e fontes de renda 
do novo órgão diferem substancialmente da dos 
Institutos de Aposentadoria e Pensões, que são 
autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

 
EMENDA Nº 2-C 

 
Manda suprimir a letra "c" do artigo 4º,  

que prevê, dentre as fontes de receita do Serviço, 
"uma contribuição referente à atual quota  
de previdência, que recairá sôbre os juros 
superiores a Cr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta 
cruzeiros) pagos ou creditados pelas Cai- 
 

xas Econômicas Federais, nas contas de depósitos e 
recolhidas semestralmente ao SASSE". 

Parecer contrário. A receita em aprêço 
corresponde à quota da União para a previdência, de 
acôrdo com o art. 157, nº XVI, da Constituição. 

 
EMENDA Nº 3-C 

 
Suprime a letra "f" da art. 4º isto é, a parte da 

receita relativa a "rendimentos provenientes das 
operações de seguros privados e gerais. 

Parecer contrário, de acôrdo com os 
argumentos expendidos quanto à emenda n. 4-C. 

 
EMENDA Nº 4-C 

 
Manda suprimir o art. 6º do projeto, que 

autoriza o SASSE a operar em seguros de acidentes 
do trabalho, de renda imobiliária e sôbre a vida, 
exclusivamente com servidores e mutuários das 
Caixas Econômicas Federais. 

Parecer contrário. A legislação em vigor 
autoriza o IPASE a operar em seguros privados e 
gerais, com o mesmo objetivo do projeto; tornar mais 
barato o seguro de vida com associados e permitir 
outras fontes de recursos à instituição. 

 
EMENDA Nº 5-C 

 
Modifica o parágrafo único do artigo 2º, 

aumentando de 36 para 45 anos a idade limite para 
admissão de servidor, em caráter efetivo, nas Caixas 
Econômicas Federais e no Conselho Superior. 

O limite estabelecido pelo projeto obedece à 
técnica atuarial e ultrapassá-lo seria concorrer para a 
completa insolvência do Serviço cuja criação se 
pretende. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 6-C 
 
Essa emenda manda acrescentar à letra "a" 

do art. 11; "in fine", a expressão: "escolhida uma lista 
tríplice resultante de eleição entre os associados 
ativos e contribuintes". 
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O inciso modificando estabelece apenas que o 
Presidente do SASSE será nomeado pelo Presidente 
da República dentre as segurados com mais de 10 
(dez) anos de efetivo exercício. 

Como se vê, a emenda objetiva evitar que a 
direção do Serviço de Assistência e Seguro Social 
sofra influências político-partidárias. 

A aceitarmos tal restrição, teríamos que aqui 
admitir, também, a impossibilidade de o Presidente 
da República escolher livremente os dirigentes dos 
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, 
bem como das demais Autarquias e Órgãos 
Paraestatais. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 7-C 
 
Incide a presente emenda sôbre o artigo 15 do 

projeto, que assim dispõe: 
Art. 15. Ao SASSE ficam assegurados os 

direitos, regalias, isenções e privilégios de que goza 
a Fazenda Nacional. 

A emenda manda substituir "a Fazenda 
Nacional" por "os Institutos e Caixas de Previdência 
Social de outras categorias profissionais". 

A extensão de tais favores já é reconhecida, 
com relação aos Institutos e Caixas pela doutrina, 
pela legislação e pela jurisprudência. 

Não vemos, assim, por que não assegurar ao 
SASSE as mesmas vantagens. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 8-C 
 

Acrescenta ao art. 6º o seguinte: 
"§ 2º O plano e as operações a que se 

refere o parágrafo anterior, deverão obedecer à 
legislação do seguro existente no país, 
consubstanciada no Decreto-lei nº 7.036, de 1946 
e diplomas posteriores, e fiscalizados pelo 
Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização". 

A emenda é redundante, pois, sendo um órgão 
securitário, há que obedecer à legislação geral e 
específica relativa ao seguro. 

Parecer contrário. 

À vista do exposto, a Comissão do Serviço 
Público Civil é de parecer contrário às emendas. 

Sala das Comissões, em 8 de maio de 1957. – 
Gilberto Marinho, Presidente em exercício e Relator. 
– Caiado de Castro – João Mendes – Mem de Sá – 
vencido quanto às emendas (ns. 1-C, 6-C e 7-C, a 
que dá voto favorável. 

 
Nº 264, de 1957 

 
Da Comissão de Legislação Social – sôbre as 

emendas oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 
284, de 1956. 

 
Relator: Sr. Neves da Rocha. 
Volta a esta Comissão o Projeto número 284, 

de 1956, que cria e organiza o Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários, para 
falar sôbre oito emendas, sendo 7 da Comissão de 
Finanças e uma de Plenário, de autoria do ilustre 
Senador Othon Mäder. 

2. A de nº 1 manda substituir no art. 1º, em 
todos os demais, a denominação "Serviço de 
Assistência e Seguro Social por Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Economiários" sob o 
fundamento de ser necessário manter a sistemática 
e a padronização de Previdência Social. 

3. A questão de nome não alteraria a 
substância do Projeto, e para evitar uma emenda 
perfeitamente dispensável, somos pela rejeição da 
emenda número 1-C. 

4. A emenda nº 2-C, suprimindo a letra "c" do 
artigo 4º do Projeto, exclui uma fonte de renda do 
Instituto, talvez comprometendo a sua futura 
estrutura financeira. Somos pela rejeição da emenda. 

5. A. emenda 5-C aumentando o limite da 
idade para ingresso em caráter efetivo nas Caixas 
Econômicas Federais não parece razoável, já que o 
limite de idade proposta está contido no Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários, ao qual 
estão vinculados os servidores das Caixas 
Econômicas Federais. Somos pela rejeição da 
emenda 5-C. 

6. Pela emenda nº 6-C, quer o  
seu autor restringir a faculdade do Presidente  
da República de nomear o Pre- 
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sidente do Instituto proposto na presente proposição. 
Não há justificativa para essa restrição, razão pela 
qual opinamos pela rejeição da emenda. 

7. A emenda nº 7-C objetiva substituir o artigo 
15 do Projeto, deferindo ao novo Instituto, as 
prerrogativas fiscais dos órgãos congêneres. A 
redação do artigo 15 parece atender melhor, 
devendo ser portanto rejeitada a emenda em exame. 

A legislação sôbre seguros é uniforme em todo 
o País. Assim, o que propôs a emenda 8-C é 
redundante, razão pela qual somos pela sua 
rejeição, bem como pela rejeição das emendas 3-C e 
4-C que retiram ao Instituto a faculdade de operar 
em seguros. 

Nestas condições, a Comissão de Legislação 
Social opina pela rejeição das emendas ns. 1-C a 7-
C bem como contra a emenda 8 de Plenário. 

Sala das Comissões, em 8 de maio de 1957. – 
Neves da Rocha, Presidente e Relator. – Fausto 
Cabral – Ruy Carneiro, com restrições. – João 
Arruda – Sylvio Curvo – João Mendes. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço o parecer da 
douta Comissão de Finanças. 

O SR. VIVALDO LIMA *: – Senhor Presidente, 
a nobre Senador Othon Mäder quando ofereceu em 
plenário na sessão de segunda-feira, a emenda que 
recebeu o nº 8, o presidente em exercício da 
Comissão de Finanças designou o nobre Senador 
Lima Guimarães para prolatá-la. 

S. Exa. no momento não se encontra no 
recinto; enviou-me entretanto seu parecer. Passo a 
lêr: 

"Parecer da Comissão de Finanças, sôbre a 
emenda de plenário, ao Projeto de Lei da Câmara 
número 284, de 1956, que dispõe sôbre a 
organização do Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários e dá outras providências. 

Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Em plenário, quando de sua  

discussão única, recebeu o presen- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

te projeto a emenda nº 8, de autoria do nobre 
Senador Othon Mäder, mandando acrescentar ao 
artigo 6º o seguinte: 

"§ 2º – O plano e as operações a que se 
refere o parágrafo anterior deverão obedecer à 
legislação de seguro existente no país, 
consubstanciada no Decreto-lei número 7.036, de 
1946, e diplomas posteriores e fiscalizados pelo 
Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização". 

A providência nos parece desnecessária, 
tendo em vista que a norma do artigo 6º de 
simples autorização, não altera as normas legais 
em vigor e de caráter geral sôbre as operações de 
seguro. 

Assim, opinamos contràriamente à 
emenda". 

Sr. Presidente, êste é o parecer do nobre 
Senador Lima Guimarães, que a Comissão de 
Finanças, através da sua presidência em 
exercício, oferece à matéria em discussão. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Como já foi encerrada 
a discussão, deviam ser votadas, em primeiro lugar, 
as emendas, e, posteriormente, o projeto. Há 
entretanto sôbre a Mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 155, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 126 letra "i", do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 284, de 1956, a fim de ser votado antes 
das emendas. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1957. – 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a 
deliberação do plenário vou submeter à votação o 
projeto sem prejuízo das emendas. 

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

Está aprovado. 
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E' o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 284, DE 1956 

 
(Nº 1.532-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre a organização do Serviço de 

Assistência e Seguro Social dos Economiários, e dá 
outras providencias. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Como órgão fiscalizado pelo Ministério 

da Fazenda, o Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários (SASSE), com 
personalidade jurídica, autonomia administrativa e 
patrimônio próprio, com sede e fôro na Capital da 
Republica, será organizado em todo o país, na forma 
da lei, obedecidos os princípios da descentralização 
de serviços. 

Art. 2º São associados obrigatórios do 
Serviço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários todos os que, de qualquer forma, 
exerçam atividade no Conselho e nas Caixas 
Econômicas Federais, dependente de idade e de 
inspeção de saúde. 

Parágrafo único. Nenhum servidor, a partir 
desta data, poderá ser admitido em caráter 
efetivo nas Caixas Econômicas Federais e no 
Conselho Superior, sem que prove ter menos de 
36 anos de idade e haja sido julgado apto em 
inspeção de saúde efetuada por uma junta 
constituída de médicos da instituição a que vai 
servir. 

Art. 3º Poderão ser admitidos como 
associados facultativos do SASSE os diretores do 
Conselho Superior e das Caixas Econômicas 
Federais, bem como funcionários das Caixas 
Econômicas Estaduais, independentemente dos 
requisitos de idade e de inspeção de saúde, desde 
que fiquem sujeitos a um período de carência de 5 
(cinco) anos, para efeitos de benefícios de 
aposentadoria e pensão. 

Art. 4º A receita do Serviço de Assistência e 
Seguro Social dos Economiários constituir-se-á pelas 
contribuições e rendas seguintes: 

a) uma contribuição dos seus associados 
fixada anualmente variável de 5% (cinco por cento) a 
8% (oito por cento) sôbre os vencimentos mensais; 

b) uma contribuição dos Conselhos Superior e 
das Caixas Econômicas Federais, correspondente à 

percentagem de 12% (doze por cento) sôbre os 
vencimentos dos seus servidores; 

c) uma contribuição referente à atual cota de 
previdência, que recairá sôbre os juros superiores a 
Cr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta cruzeiros) pagos 
ou creditados pelas Caixas Econômicas Federais e 
Estaduais, nas contas de depósitos e recolhidas 
semestralmente ao SASSE; 

d) doações e legados feitos ao SASSE; 
e) rendas produzidas pela aplicação dos 

fundos do SASSE; 
f) rendimentos provenientes de operações de 

seguros privados e gerais. 
Art. 5º A cota de previdência a que se refere a 

alínea "c" do artigo anterior será recolhida 
diretamente pelas Caixas Econômicas Federais e 
Estaduais ao SASSE. 

Art. 6º Fica o SASSE autorizado a operar em 
seguros a que se refere a alínea "f" do art. 4º, 
exclusivamente com servidores e mutuários das 
Caixas Econômicas Federais. 

Parágrafo único. As operações deverão 
obedecer a plano estabelecida na regulamentação 
da presente lei e abrangerão: 

a) seguro de renda imobilária de empréstimos 
hipotecários; 

b) seguro de acidente de trabalho; 
c) seguro contra fogo; 
d) segura sôbre a vida. 
Art. 7º Os fundos do SASSE serão aplicados de 

acôrdo com as instruções e normas de serviço atuarial 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio. 

§ 1º Essas aplicações se processarão 
obrigatòriamente sem ônus para o SASSE, por meio 
dos serviços técnicos e especializados do Conselho 
Superior e das Caixas Econômicas Federais, aos 
quais competirão, também, a arrecadação e 
escrituração da receita e despesa. 

§ 2º A taxa média de juros de  
todos os investimentos não poderá ser  
inferior a que sirva de base à  avaliação 
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atuarial, acrescida de 1% (um por cento) ao ano. 

§ 3º Terão preferência as aplicações em 
financiamentos de casas de moradia, empréstimos e 
outras formas de assistência econômica dos 
associados. 

§ 4º Será obrigatória a aplicação das 
contribuições do SASSE em geral, de, pelo menos 
50% (cinqüenta por cento) da arrecadação na cidade 
onde estas se originam. 

Art. 8º Serão concedidos aos segurados do 
SASSE benefícios obrigatórios e facultativos. 

§ 1º São benefícios obrigatórios: 
a) aposentadoria nas mesmas bases 

concedidas aos funcionários públicos federais; 
b) em caso de morte, pensão mínima de 60% 

(sessenta por cento) para os beneficiários; 
c) assistência medica especializada, 

odontológica, cirúrgica e hospitalar; 
d) Auxílio-maternidade e creche; 
e) medicamentos concedidos com redução 

nos preços; 
f) auxílio enfermidade, quando o Conselho 

Superior e as Caixas Econômicas Federais, de 
conformidade com seus respectivos regimentos 
internos, deixem de prestar diretamente; 

g) em caso de cumprimento de pena, pensão 
para os beneficiários; 

h) seguro em grupo e assistência judiciária. 
§ 2º São benefícios facultativos os seguros 

destinados a cobrir riscos sociais ou a reforçar a 
concessão dos benefícios obrigatórios, mediante 
contribuições suplementares. 

Art. 9º As bases dos benefícios obrigatórios, 
com exceção dos previstos nas letras "a" e "b" 
parágrafo 1º, do artigo anterior, serão estabelecidos 
na regulamentação desta lei, de acôrdo com as 
possibilidades financeiras desde que observadas as 
seguintes normas: 

I – beneficio único por velhice, invalidez 
permanente ou temporária, com base no vencimento 
integral do segurado. 

II – pensão constituída de uma cota fixa e 
outra variável, correspondente ao número de 
concorrentes da família do servidor, subordinada ao 
limite do vencimento do segurado falecido, nunca, 
porem, inferior a 60% (sessenta por cento). 

III – a pensão temporária será paga desde que 
seja comprovada a dependência econômica para 
cada filho e de qualquer condição, bem como para 
ascendentes inválidos, no caso de ser o segurado 
solteiro ou viúvo sem filhos nem enteados. 

Art. 10. No caso de não poderem o Conselho 
Superior e as Caixas Econômicas Federais prestar 
diretamente os serviços de assistência geral, êstes 
serão obrigatòriamente contratados. 

Parágrafo único. Não poderá exceder de 10% 
(dez por cento) da receita do SASSE a despesa 
direta ou indireta e pertinente aos serviços de 
assistência, bem como de 1% (um por cento) as 
despesas com administração. 

Art. 11. A administração do SASSE 
estruturada na presente lei obedecerá aos seguintes 
princípios: 

a) um presidente de nomeação do Presidente 
da República, dentre as segurados com mais de 10 
(dez) anos de efetivo exercício; 

b) uma Comissão Deliberativa constituída dos 
seguintes representantes: um do Conselho 
Superior, um dos Conselhos Administrativos das 
Caixas Econômicas Federais, dois eleitos pelos 
segurados e um da Associação do Pessoal da 
Caixa amparado pela Lei número 1.164, de 14 de 
julho de 1950. 

Parágrafo único. O Presidente e os membros 
da comissão deliberativa prestarão serviços 
gratuitos, ficando afastados dos seus cargos e 
funções das respectivas instituições, com todos os 
direitos e vantagens. 

Art. 12. Compete ao presidente: 
a) superintender todos os negócios e 

operações do SASSE; 
b) presidir reuniões da Comissão Deliberativa 

com direito a voto apenas para desempate; 
c) prestar contas da administração; 
d) representar o SASSE em suas relações 

com terceiros em juízo ou fora dêle. 
Art. 13. Compete à Comissão Deliberativa: 
a) resolver sôbre todos os assuntos de 

importância vital para o SASSE; 
b) fiscalizar a administração; 
c) aprovar os balanços gerais; 
d) votar os orçamentos do SASSE; 
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e) autorizar o presidente a fazer operações de 
credito, e alienar e adquirir bens; 

f) julgar recursos interpostos de atos do 
presidente; 

g) resolver sôbre os casos omissos. 
Art. 14. O Poder Executivo baixará 

regulamento necessário à execução da presente lei, 
que entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua 
publicação, obedecidas as normas seguintes: 

I – fica o I.A.P.B. obrigado a transferir  
num prazo não excedente de 2 (dois) anos,  
contados a partir desta data, as reservas técnicas 
dos segurados que integram o órgão criado por esta 
lei; 

II – na hipótese desta transferência não  
puder se efetuar dentro do prazo estabelecido  
no item anterior, poderá o I.A.P.B. ceder ao  
SASSE, devidamente autorizado pelo Poder 
Executivo, parte de seu crédito para com a  
União; 

III – será nomeada uma comissão, para  
efeito da transferência constante do item I, 
constituída de 4 (quatro) atuários representantes 
respectivamente, do Departamento Nacional de 
Previdência Social do I.A.P.B., do órgão criado  
pela presente lei e das Caixas Econômicas  
Federais; 

IV – não sofrerão solução de continuidade os 
benefícios provisórios ou definitivos dos funcionários 
e empregados do Conselho Superior e das Caixas 
Econômicas Federais, pagos pelo I.A.P.B. até a data 
da organização e funcionamento do serviço ora 
criado. 

Art. 15. Ao SASSE ficam assegurados os 
direitos, regalias, isenções e privilegio de que goza a 
Fazenda Nacional. 

Art. 16. Dentro em 15 (quinze) dias após a 
publicação desta lei, o Poder Executivo nomeará 
uma comissão composta de um presidente e quatro 
membros escolhidos dentre os servidores do 
Conselho Superior e das Caixas Econômicas 
Federais. 

Parágrafo único. Compete à comissão 
organizadora apresentar ao Poder Executivo, dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias, um anteprojeto de 
regulamentação da presente lei, ouvida a comissão 
de atuários de que trata o art. 1º nº III. 

Art. 17. O Conselho Superior das Caixas 
Econômicas Federais e o I.A.P.B. prestarão à 
comissão organizadora de que trata o artigo anterior, 
tôdas as informações necessárias ao cumprimento 
de suas obrigações e objetivos. 

Art. 18. As importâncias referentes à prestação 
de benefícios e auxílios, ressalvados os descontos 
relativos à obrigação de prestar alimentos 
reconhecida por via judicial, não estão sujeitas a 
seqüestros, arrestos e penhoras. 

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – As emendas 
oferecidas ao projeto receberam pareceres 
divergentes das diversas Comissões, motivo pelo 
qual serão submetidas à votação, uma a uma. 

Em votação a Emenda nº 1-C. 
O SR. MEM DE SA (para encaminhar a 

votação) *: – Sr. Presidente, a Emenda nº 1-C 
encerra apenas questão de forma, de nome, de 
denominação. Determina que a nova entidade tenha 
o nome de Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Economiários e não Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários. Não me convenceram as 
razões determinantes de sua rejeição. 

O projeto, cujo conteúdo li com atenção, visa a 
retirar os economiários dos Institutos dos Bancários, 
a que pertencem, para enquadrá-los num novo 
órgão, criado com as mesmas funções e objetivos 
dos demais Institutos. Para uniformidade, 
padronização do conhecimento público, melhor 
convinha que se lhe desse, portanto, o nome que 
tôdas as outras autarquias de previdência têm: 
Instituto de Aposentadoria e Pensões. 

Parece-me, com o devido respeito às 
eminentes figuras integrantes das Comissões, que 
se está com mêdo das palavras, quando estas pouco 
importam. O que há de interêsse, de ponderável e 
consistente, é o conteúdo; o rótulo é secundário. O 
objetivo do projeto é criar um Instituto de 
Aposentadoria e Pensões. 

Há objeção de que êste órgão diferiria  
um pouco dos outros, quanto à re- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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muneração dos dirigentes. Realmente, o mérito do 
novo Instituto está em que vem traçado em linhas de 
moderação, de contenção de despesas supérfluas. 
E' evidente, entretanto, que esta é uma questão 
secundária, não altera o fundamental. 

Não se diga, também, que se se lhe der o 
nome de Instituto de Aposentadoria e Pensões, a 
conseqüência lógica será que todos os servidores e 
funções deverão classificar-se em correspondência 
com os quadros dos institutos já existentes.  
Não: êste órgão será criado por lei específica, que 
definirá a estruturação, as funções, o tratamento 
pecuniário. O texto da proposição é muito claro e 
evita qualquer dúvida. Tudo aconselha a mesma 
denominação. 

Notem bem, os eminentes colegas, que as 
demais autarquias de previdência se denominam 
Instituto de Aposentadoria e Pensões, ou Caixa de 
Aposentadoria e Pensões. Pretende-se, agora, 
batizar de Serviço de Assistência e Seguro Social 
dos Economiários órgão que terá as mesmas 
atribuições. Não vejo razão para isto e, pelos motivos 
aduzidos, prefiro a emenda do nobre Senador Othon 
Mäder, que se me afigura lógica e coerente. (Muito 
bem). 

O SR. OTHON MÄDER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, ouvi com a máxima 
atenção as ponderações do eminente Senador Mem 
de Sá, a respeito da Emenda nº 1-C. 

Esclareço, em primeiro lugar, que essa 
emenda, embora de minha iniciativa, é da Comissão 
de Finanças. Pelo Regimento, qualquer emenda, 
oferecida perante uma comissão e por ela aprovada, 
é considerada de sua autoria, e não mais do 
Senador que a apresentou. 

A Emenda nº 1-C mereceu da Comissão de 
Finanças aprovação unânime, em virtude dos 
argumentos expendidos pelo nobre Senador Mem de 
Sá. Iremos desvincular do Instituto dos Bancários os 
economiários, criando-lhes órgão próprio, com os 
mesmos fins, aposentadoria e pensões. Esta será a 
característica da nova autarquia. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Se benefícios adicionais estão incluídos nas 
atribuições dêsse Instituto, isto não desfigurará, 
absolutamente, a sua característica geral e principal 
– a assistência. 

Convencionou-se, no Brasil, chamar êsses 
Institutos de Aposentadoria e Pensões. Qualquer 
outra denominação viria trazer, futuramente, 
confusão. Devemos simplificar, padronizar os nossos 
órgãos de previdência, já por si demasiado 
complexos e confusos. Uniformizando, pelo menos, a 
denominação, teremos dado um grande passo, no 
sentido da unificação da legislação previdencial no 
Brasil, tão reclamada por todos, sôbre a qual 
existem, na Câmara dos Deputados, atualmente, 
dois projetos – um tratando da consolidação dêsses 
Institutos, outro, da sua reorganização administrativa. 

Quero crer, Sr. Presidente, que o motivo que 
levou os economiários a pedirem a denominação de 
seu órgão previdenciário de Serviço de Assistência e 
Seguro Social dos Economiários foi haver sido 
apresentado, há anos, no Parlamento Brasileiro, 
projeto quase idêntico, que, depois de aprovado 
pelas duas Casas do Congresso, não logrou sanção 
presidencial. 

Como a presente proposição nada mais é que 
a repetição da anterior, com pequenas alterações, 
temeram os economiários viessem a recair sôbre ela 
as mesmas razões do veto já apurado à primeira 
iniciativa. Para que não se identificassem, as duas 
proposições e ficasse esta a salvo da objeção, de 
que se trata de matéria já vetada, preferiram os 
interessados outra denominação, longa, complexa e 
que não define a finalidade do Instituto. 

Por êsses motivos, Sr. Presidente, apresentei, 
na Comissão de Finanças, a Emenda nº 1-C, a qual 
mereceu a aprovação unânime dos seus membros. 

Estou certo de que o Senado, com o propósito 
de melhorar a legislação, de aperfeiçoar a técnica 
legislativa, não poderá deixar de aprovar a Emenda 
nº 1-C. (Muito bem). 

O SR. GILBERTO MARINHO (para encaminhar 
a votação) *: – Sr. Presidente, Srs. Senadores: "data 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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venia" do eminente Senador Othon Mäder, não 
posso concordar com sua afirmativa de que o nome 
do projeto tenha sido mudado, tão sòmente para 
obter aquêle beneplácito que, em outra 
oportunidade, não alcançou. 

Aliás, o Congresso, inicialmente, deu sua 
aprovação ao projeto como se verifica das 
informações de S. Exa. e do próprio conhecimento 
dos fatos. O Senhor Presidente da República, com 
um veto que não consultava aos interêsses dos 
economiários, impediu a transformação do projeto 
em lei. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Pois não. 
O SR. OTHON MÄDER: – O Congresso 

novamente chamado a se pronunciar sôbre a 
proposição votou a favor do Veto. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sabe V. Exa. 
das dificuldades para a rejeição de um Veto. O 
Congresso, por maioria simples, já tinha manifestado 
seu ponto de vista. Bastaria que o Sr. Presidente da 
República fôsse da mesma opinião para que a 
proposição se transformasse em lei. 

O SR. OTHON MÄDER: – A manifestação do 
Congresso é a última e, no caso, foi contrária ao 
projeto. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – O conceito de 
"último" é muito relativo. Esta é a oportunidade que 
tem o Senado de redimir o êrro – não dando seu voto 
à proposição, inclusive rejeitando o Veto 
presidencial. 

Quanto à circunstância de o nome ser diverso, 
de tumultuar a nomenclatura de denominação, basta 
atentar para o fato de que o Serviço de Assistência 
Seguro Social dos Economiários será subordinado 
ao Ministério da Fazenda. Não irá, pois, tumultuar, 
no Ministério do Trabalho, a nomenclatura uniforme 
dos outros órgãos de aposentadoria e pensões, de 
vez que ficará fora da alçada dêsse Ministério. 

Não estou de acôrdo com o eminente Senador 
Mem de Sá, quanto ao significado das palavras. 
Estas têm de ser consideradas quanto ao seu 
conteúdo, para que se evitem confusões. 

O problema da nomenclatura, como definidor 
de idéias e de afirmações, já foi, aliás, levantado  
no Departamento de Estado Norte-Americano,  
tendo em vista os conceitos fundamentais da 
democracia; em face de certos têrmos estaria 
perdendo sua substância pela sua errônea aplicação 
e, com efeito, no campo da lógica, temos de 
reconhecer o mal da ambigüidade dos têrmos que 
nos leva a tomar a mesma palavra em dois sentidos 
diferentes. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas aqui não há 
discussão sôbre "têrmos" e sim sôbre a palavra 
"democracia". 

O SR. GILBERTO MARINHO: – A discussão é 
em tôrno disso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não vai o órgão cuidar 
de previdência e assistência social? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não 
precisamente como o fazem os Institutos de Pensões 
e Aposentadoria; logo, não estamos obrigados a 
manter o título de Instituto porque os outros o 
tenham. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é obrigado, mas 
acredito que com êsse título ficaria mais de acôrdo 
com a sistemática administrativa. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Se ficasse 
subordinado ao Ministério do Trabalho. 

O SR. MEM DE SÁ: – O fato de ficar no 
Ministério do Trabalho ou no da Fazenda, não altera. 
E' questão administrativa. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não altera. O 
argumento de V. Exa. é que iria quebrar a 
uniformidade mas esta já está quebrada na própria 
subordinação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Questão administrativa; 
a denominação deve ser a mesma. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – E' menos 
questão administrativa do que de nomenclatura. 

O SR. MEM DE SÁ: – E', como eu disse há 
pouco, questão de nomenclatura. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com todo o 
prazer. 
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O SR. CUNHA MELLO: – Acredito que o 
nome nem sempre define a coisa; esta se define 
mais pela sua essência. Ao que depreendi do 
pensamento do Senador Mem de Sá, alterado o 
nome, não se altera a essência, o objetivo do Serviço 
ou do Instituto. Essa emenda será admissível na 
redação final, pois que mudado o nome de "Serviço" 
para "Instituto" as disposições da Lei ficarão as 
mesmas na essência, e o objetivo continuará o 
mesmo. O caso seria de simples emenda de redação 
a qual pode ter sido rejeitada e, oportunamente, 
renovada. Tem-se procedido assim, muitas vêzes, no 
Senado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Concordo com V. Exa. 
em que pode ser renovada, mas confirmo que, desde 
já, pode ser aceita. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro aos Senhores Senadores que 
o tempo de que dispõe o orador para 
encaminhamento de votação é limitado a dez 
minutos, razão por que o Regimento, em casos tais, 
muito sàbiamente, proíbe os apartes. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, concedi a permissão solicitada para os 
apartes, porque ela é da tradição do Senado e muito 
me honra a atenção dos nobres colegas. 

Sr. Presidente, ainda assim, prefiro o projeto. 
Não há razões concludentes, que me levem a mudar 
de idéia. 

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

O SR. GILBERTO MARINHO: – Encaminho o 
pedido de V. Exa. ao Senhor Presidente. 

O próprio Senador Othon Mäder reconheceu 
que não seria, pelo menos, aconselhável procrastinar 
o atendimento dos interêsses dos ferroviários. 
Qualquer emenda, agora aprovada, devolveria o 
projeto à apreciação da Câmara. 

O SR. CUNHA MELLO: – Teria o objetivo de 
protelar. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Retardaria o 
atendimento daquele interêsse que temos o dever de 
amparar. 

Nobre Senador Mem de Sá, lembre-se do 
velho brocardo – "Bis dat qui cito dat". 

O SR. MEM DE SÁ: – O princípio estabelece 
que o Senado não deve emendar nunca. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não me 
parece que V. Exa. tenha invalidado minha modesta 
argumentação. Quando V. Exa. está certo de que vai 
com sua emenda impedir a consumação de uma 
injustiça, está na obrigação de apresentá-la. Se o 
nobre colega, porém, afirma ser a questão de mera 
nomenclatura, não vejo por que esteja o Senado 
procrastinando a justa solução do problema. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está 
prejulgando que nenhuma emenda seria aprovada; 
então, quando da apreciação da que apresentei, 
alegaria que devia ser rejeitada para não retardar o 
projeto. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Estou me 
referindo a esta. Quando chegarmos às outras, 
examiná-las-ei. 

O SR. MEM DE SÁ: – Aí V. Exa. dirá que 
nenhuma foi aprovada. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Agradeço o 
adminículo que V. Exa. me está sugerindo. E' 
argumento que estaria longe de entrar nas minhas 
cogitações. 

Essas, Sr. Presidente, as razões porque me 
manifesto totalmente contra a emenda. (Muito bem!). 

O SR. FILINTO MÜLLER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, como Líder do 
Partido Social Democrático, solicitei do eminente 
colega, Senador Gilberto Marinho, conhecedor 
profundo da matéria, que encaminhasse a votação 
não só do projeto, como das emendas apresentadas 
no Senado. S. Exa. vem desempenhando a 
incumbência com o brilho de sempre. 

O SR. MEM DE SÁ: – Apoiado. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Julgo 

desnecessário trazer uma palavra mais às 
considerações expendidas pelo eminente 
representante do Distrito Federal. Quero ter 
oportunidade de, pelo menos, na discussão da 
primeira emenda, declarar que o Senador Gilberto 
Marinho está falando pela Maioria desta Casa. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. MEM DE SÁ: – "Tollitur quaestio". 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Quando 

ensaiamos as primeiras leis de amparo ao 
trabalhador, através da previdência social, tivemos, 
em primeiro lugar, a criação das Caixas de 
Aposentadoria e Pensões que decorreram do Projeto 
de Lei apresentado na Câmara dos Deputados, se 
não me engano, em 1923, pelo eminente Deputado 
paulista Eloi Craves. Naquela ocasião, a 
preocupação do legislador era, tão-sòmente, 
amparar os associados das Caixas de Estradas  
de Ferro, com o instituto da aposentadoria, dada  
por idade e tempo de serviço, e da pensão à  
família, em conseqüência do falecimento do 
beneficiário. 

Naquela ocasião, Sr. Presidente, a previdência 
social, compreendia, apenas, a aposentadoria e as 
pensões. Depois de 1930, com a legislação 
implantada no País pelo gênio e clarividência de 
Getúlio Vargas, e apoio de homens do valor de 
Lindolfo Collor, Salgado Filho, Agamemnon 
Magalhães e outros, foram fundadas as Caixas e 
criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões. 

O Instituto dos Industriários, por exemplo, de 
maior vulto no nosso quadro de Previdência, durante 
muito tempo cuidava, exclusivamente, de 
aposentadoria e pensões. 

Posteriormente, com a evolução que sofreu 
essa legislação de amparo e seguro social, sentiu-se 
a necessidade de não ficar a administração pública 
restrita a dar aos homens de trabalho sòmente êsses 
dois aspectos de amparo social – aposentadoria e 
pensões. 

Daí, Sr. Presidente, surgir a assistência mais 
ampla; serviços médicos, dentários, farmacêuticos, 
assistência à maternidade, à infância, auxílio em 
caso de óbito; enfim tôda essa gama de assistência 
social que se costuma dar àqueles que exercem 
atividades como trabalhadores. 

Nessa fase de ampliação, criou-se o Serviço 
Social do Comércio, o Serviço Social da Indústria, e 
todos os novos serviços que vêm surgindo usam 
denominação muito mais ampla de que a primitiva, 
restrita, de "Aposentadoria e Pensões". 

Daí, Sr. Presidente, referir-se o projeto em 
debate ao Serviço de Assistência e Seguro Social 
dos Economiários. A expressão é muito mais 
extensa e complexa: abrange, na realidade, o que se 
vai realizar em matéria de amparo aos trabalhadores 
economiários. 

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

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer, apesar de o Regimento não permitir apartes 
no encaminhamento das votações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então, todos os outros 
Institutos deviam mudar de designação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não divirjo de V. 
Exa.; e estarei pronto a apoiá-lo na proposição que 
apresentou à Casa, modificando os nomes de todos 
os institutos de aposentadoria e pensões para 
Instituto de Serviço Social da Indústria, Instituto de 
Serviço Social do Comércio, Instituto de Serviço 
Social dos Bancários; e assim por diante. A 
designação fixada em nossa sistemática 
administrativa, de Institutos de Aposentadoria e 
Pensões, é restrita; aquela da qual cogita o projeto 
em debate é mais ampla, tem maior significação, é, 
enfim, mais exata. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dá licença para outro 
aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ouço sempre V. 
Exa. com muito prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – A padronização dos 
Institutos é muito importante em tôda parte. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – De pleno acôrdo 
em que a padronização é importante. Então 
padronizemos certo e não caminhemos para trás. 

O SR. MEM DE SÁ: – Padronizar não é 
possível: acarretaria despesas imensas a 
substituição e correção da denominação de todos os 
Institutos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência 
está equivocado. Já temos dois sistemas de 
designação: Serviço Social da Indústria, Serviço 
Social do Comércio, Serviço de Aprendizagem, etc. 

O SR. MEM DE SÁ: – Apenas com uma 
diferença: êsses serviços... 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – São particulares. 
O SR. MEM DE SÁ: – ...não encaram a 

previdência. Vai-se, portanto, criar confusão com os 
Serviços Sociais da Indústria e do Comércio. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não, porque 
êstes são amplos. Pretende-se criar apenas o 
Serviço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários. A expressão "seguro social" abrange 
completamente a matéria, enquanto que a 
designação "Instituto de Aposentadoria e Pensões" é 
restritiva. 

Daí, estar eu de acôrdo com os magníficos 
argumentos apresentados pelo eminente Senador 
Gilberto Marinho, que falou pela Maioria. 

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

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Exa. 
coloca muito bem a questão. O nome "Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários" é 
evidentemente mais amplo e abrange a soma das 
atribuições que serão deferidas a êsse órgão. Se há 
possibilidade de uma lei nova dar nome mais 
adequado, não quero crer que o espírito 
tradicionalista, revelado agora pelo eminente 
Senador Mem de Sá... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é tradicionalista. É 
muito mais importante, no caso, dar idêntica 
denominação, do que aplicar a cada órgão 
designações diversas. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não 
concordo. 

O SR. MEM DE SÁ: – A padronização é muito 
mais importante no caso. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – A 
padronização não pode ser obtida, nivelando por 
baixo. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Há um orador na tribuna. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Assim, não 
há muito de se corrigir o êrro. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Peço a cooperação dos nobres 
Senadores, no cumprimento do Regimento Interno. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Senhor 
Presidente, agradeço os apartes com que os 
eminentes Senadores deram mais vida e brilho às 
palavras que estou pronunciando. 

Lamento não estar presente o nobre Senador 
Gomes de Oliveira para responder a S. Exa. quando 
afirma que os Serviços de Indústria e do Comércio 
não são de previdência. Divirjo, neste ponto, do 
ilustre representante catarinense: são de previdência 
– não desempenham atividades relativas a 
aposentadoria e pensões, mas fazem a previdência 
no sentida amplo, lato, da expressão, pois 
proporcionam assistência social, médica e escolar 
aos filhos dos trabalhadores da Indústria e do 
Comércio. É, portanto, uma forma de previdência. 
Incidimos a meu ver, "data venia" dos nobres 
colegas, no êrro de considerar que previdência 
significa, exclusivamente, aposentadoria, quando um 
dos seus mais importantes aspectos é o amparo 
médico e social, de modo geral. 

Por essas razões, Sr. Presidente, peço ao 
Senado – e com muito pesar o faço – que rejeite a 
Emenda nº 1-C, apresentada ao projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 1-C, que tem pareceres contrários das 
Comissões de Legislação Social e Serviço Público 
Civil; pela constitucionalidade da Comissão de 
Constituição e Justiça e favorável da Comissão 
autora. 

Os Senhores Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. – (Pausa). 

Está rejeitada. 
O SR. OTHON MÄDER (pela ordem): – Sr. 

Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação requerida pelo nobre Senador Othon 
Mäder. 

Queiram levantar-se os Senhores Senadores 
que aprovam a emenda. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que 
aprovaram a emenda, e levantar-se os que a 
rejeitam. (Pausa). 

Votaram a favor da Emenda 7 Senhores 
Senadores, e, contra, 25. 

A emenda está rejeitada. 
 



– 137 – 
 

E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Substitua-se no art. 1º e em todos os demais, 

a denominação: 
"Serviço de Assistência e Seguro Social dos 

Economiários". 
"Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Economiários". 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Emenda 

nº 2-C, com pareceres contrários das Comissões de 
Constituição e Justiça, Legislação Social e Serviço 
Público e favorável da Comissão autora. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Antes de dar a palavra 
ao nobre Senador Othon Mäder, lembro aos nobres 
Senadores que não são permitidos apartes no 
encaminhamento das votações, pois os oradores 
dispõem de apenas dez minutos. 

Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 
para encaminhar a votação da Emenda nº 2-C. 

O SR. OTHON MÄDER (para encaminhar a 
votação) *: – Sr. Presidente, o projeto dito dos 
economiários diz, no art. 4º, letra C: "... uma 
contribuição referente à atual cota de previdência, 
que recairá sôbre os juros". 

Basta ler a expressão para vermos que ela 
não tem sentido prático. Realmente, o que quer dizer 
"uma contribuição referente à atual cota de 
previdência?" Será contribuição de um, de dez ou de 
cem por cento? 

Em quanto importa essa contribuição, o 
projeto não esclarece. Se fôsse aprovado com essa 
redação, não seria possível aplicar essa taxa a 
nenhum depósito da Caixa Econômica que rendesse 
juros superiores a duzentos e cinqüenta cruzeiros, – 
pois que o projeto não o estabelece de forma 
alguma. 

Poderíamos supor que a Comissão de Redação 
se referisse à atual cota de previdência, que é de 4%; 
mas, se esta prevalecesse, chegaríamos ao seguinte 
resultado: a Caixa Econômica, que já está onerada 
por urna taxa de previdência de 4%, com a qual con- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

corre para o Fundo Único da Previdência Social, 
acrescido agora de mais 1/2% de sua contribuição 
para o Instituto dos Bancários, estaria com 4,5%. 
Ora, se criássemos uma outra taxa, de 4% sôbre os 
depósitos bancários, a taxa primitiva se elevaria a 
8,5%. 

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

O SR. OTHON MÄDER: – Pois não. Com 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pelo que V. Exa. diz, 
seria preciso substituir o artigo indefinido uma, pelo 
definido a. 

O SR. OTHON MÄDER: – O projeto fala em 
contribuição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Está certo, mas a 
questão é que a emenda de V. Exa. é supressiva, 
quando se me afigura, pela argumentação que V. 
Exa. está expendendo, que se trata apenas de definir 
o que está indefinido. E' questão que emenda de 
redação poderia corrigir. 

O SR. OTHON MÄDER: – Quis dizer que  
a redação como está é incompreensível, e  
nem poderia ser aplicada. Então, quis esclarecer, 
talvez, que a intenção do legislador tem sido  
essa, que é de criar uma taxa, porque a atual  
não pode ser, não pode existir, visto já haver  
uma contribuição geral, que o Govêrno arrecada, 
para fazer face aos compromissos perante todos  
os institutos de previdência, que é a taxa única  
de Previdência Social. Quis interpretar como  
sendo uma nova taxa igual, de outros quatro por 
cento. 

Ora, isso iria colocar as Caixas Econômicas, 
em relação aos bancos de depósitos, numa  
situação de inferioridade. Quer dizer, os bancos 
arcariam apenas com a responsabilidade de  
quatro por cento, enquanto que as caixas 
econômicas seriam oneradas com oito e meio por 
cento. Isto seria, de certo modo, fazer com que 
fôssem retirados os depósitos das Caixas 
Econômicas, se efetivados os têrmos dêsse  
artigo, em detrimento daqueles estabelecimentos de 
crédito. 

O que estou fazendo é a defesa das Caixas 
Econômicas, porque acho que não se deve fazer uma 
distinção tão grande entre as caixas econômicas  
e os Bancos, já que todos êles recebem di- 
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nheiro de depósito, e as taxas de previdência devem 
ser equivalentes e não com essa desproporção 
enorme. As caixas ficariam com oito e meio por 
cento e os Bancos com quatro. 

Mas não é isso que está no projeto. Êle diz: 
"uma contribuição" e não especifica. Essa 
contribuição deveria ser da União porque aí então 
estaríamos de acôrdo com o artigo 157, inciso 16, da 
Constituição Federal, que diz que a Previdência 
Social será custeada pelo empregador, pelo 
empregado e pela União. 

Ora, o projeto estabelece uma taxa para o 
empregado, outra para o empregador e deixa de 
criá-la para a União, que pela Carta-Magna está 
obrigatòriamente sujeita. 

Sr. Presidente, nota-se, na letra "c", verdadeira 
confusão. Aí deveria constar a taxa que caberia à 
União contribuir para a Previdência Social. Como 
não estava especificada essa parte, a nossa emenda 
foi no sentido de retirar essa taxação, que iria recair 
sôbre as Caixas Econômicas, colocando-as em 
situação desvantajosa perante os bancos. 

Assim, a Comissão de Finanças entendeu 
acertado aprovar a emenda, e estou certo de que o 
Senado, pelas mesmas razões, há de aprová-la 
também. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para 
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, a alínea 
"c" dispõe, na sua vaga redação, que a receita do 
SASSE será constituída, além de outras fontes, de 
uma contribuição referente à atual quota de 
previdência, que recairá sôbre juros superiores a 
duzentos e cinqüenta cruzeiros. 

O ilustre Senador Othon Mäder interpretou-a 
como uma nova taxa, que viria onerar os depósitos 
das Caixas Econômicas. Essa interpretação será 
admissível em face da imprecisão do texto, o que 
equivaleria a criar uma nova taxa. Entretanto, alguns 
dos oradores que defendem êsse dispositivo não 
escondem essa imprecisão. 

Parece-me que o autor do projeto visou a 
reservar uma parte da atual quota de previdência 
para atender a manutenção do Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

De qualquer forma, quer se trate de uma taxa 
nova, ou de uma contribuição pròpriamente dita, 
verifica-se que não se determinou seu quantum, o 
qual ficaria ao arbítrio do Poder Executivo, na 
regulamentação da lei. 

O SR. OTHON MÄDER: – Entende Vossa 
Excelência que a União poderia taxar os depósitos 
das Caixas Estaduais? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não vejo no 
sistema do projeto inconstitucionalidade nessa parte. 
Os depósitos de tais Caixas não são elementos da 
economia do Govêrno Estadual. São recursos dos 
particulares, que ficariam subordinados a uma 
tributação para fins de assistência social. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – São raros 
os Estados que têm Caixas Econômicas Estaduais. 
Normalmente, só têm Caixas Federais. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
já externei meu apoio ao projeto, mas desejo vê-lo 
aprovado sem defeitos que o comprometam sôbre o 
aspecto legal, a fim de evitarmos reclamações dos 
interessados, que virão perturbar a vida da nova 
entidade. 

Se porventura os esclarecimentos sôbre o 
assunto me convencerem do contrário, não terei 
dúvida em modificar o meu ponto de vista. (Muito 
bem). 

O SR. GILBERTO MARINHO (para 
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, pedi  
a palavra para fazer a defesa da alínea "c" do  
artigo 4º, não só sôbre a constitucionalidade,  
mas para repetir a convicção plena que tenho da  
sua conveniência. A alínea "c" do artigo 4º do  
Projeto se enquadra perfeitamente na proposição 
legislativa, no texto constitucional, pois configura 
jurìdicamente a contribuição tríplice prevista no  
art. 157 da Constituição Federal. Fixadas  
a contribuição dos associados na letra A e a  
das Caixas Econômicas Federais na letra B,  
foi estabelecida também a contribuição da  
União. 

E é precisamente disto que trata a letra "c", 
pois não está escrita na Constituição Federal a forma 
pela qual deva ser fixada esta contribuição, que é 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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apenas uma. Esta, a forma da contribuição da União, 
e a única. 

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

O SR. MOURA ANDRADE (para encaminhar 
a votação) *: – Senhor Presidente, confesso a V. 
Exa. que permaneço em dúvida a respeito do item 
"c", que a emenda manda suprimir. 

Atualmente a quota de previdência recai sôbre 
todos os juros de depósito de qualquer natureza, 
feito em quaisquer institutos. Recai sôbre os juros de 
depósitos nos bancos, casas bancárias, Caixas 
Econômicas, etc. O volume total obtido com esta 
quota de previdência não se destina, especìficamente, 
a êste, àquele ou àqueloutro instituto. Ao contrário: 
são quatro por cento arrecadados sôbre os juros 
obtidos em tôdas as contas de depósitos de todos os 
institutos de créditos, qualquer que seja a sua 
natureza, e se destinam, posteriormente, à 
previdência social da Nação. 

Desde que o projeto de lei declare "uma 
quota" ou ainda que diga "a quota de uma 
contribuição", ou ainda que diga que "a contribuição 
referente à atual quota de previdência, que recair 
sôbre os juros pagos ou creditados pelas Caixas 
Econômicas Federais e Estaduais, serão recolhidas 
semestralmente, ao SASSE", é evidente que haveria 
necessidade também de dizer-se que a Caixa 
Econômica ficava liberada da obrigação de contribuir 
com os quatro por cento atuais da previdência social. 

Se a lei não diz que ela está desobrigada 
dessa contribuição, mas, ao mesmo tempo, 
estabelece que precisa contribuir para a SASSE, e 
não podendo deixar de contribuir, pela legislação 
vigente, com os quatro por cento, não restará outra 
solução a não ser a de fazer dupla arrecadação: a de 
quatro por cento destinada a Caixa de Assistência 
Social do SASSE, e a de quatro por cento que se 
destina à previdência geral, instituída pela lei. 

Êste, Sr. Presidente, meu pensamento. Assim 
compreendi o problema. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. está com a 
razão. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não vejo, 
porém, como corrigir o inconveniente, salvo  
através de modificação fundamental na redação do 
projeto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é mais possível. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Não é mais 

possível fazê-lo. 
Também não encontro, na emenda que manda 

individualizar a contribuição, a virtude de esclarecer 
a matéria. 

Assim, neste episódio, eu que venho 
prestigiando o projeto, não lhe poderei dar meu voto 
favorável e terei que acompanhar a emenda 
supressiva. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – O nobre 

Senador Filinto Müller, brilhante Líder da Maioria, vai 
explicar, a seguir, que se trata, precisamente, de 
uma única contribuição; é a contribuição atual, de 
quatro por cento sôbre juros superiores a dez mil 
cruzeiros. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Desde  
que sejamos convencidos de que se trata de  
única contribuição, é natural que estaremos de 
acôrdo. 

O problema é constituir fundos necessários  
à realização das finalidades da instituição que se 
está fundando. Ainda não me convenci, todavia,  
de que se trata de única contribuição. O que  
concluo é que haverá duas, uma de ordem geral  
– os quatro por cento já impostos pela lei – e  
outra de ordem particular, que o projeto está 
impondo, para constituir o fundo de previdência do 
SASSE. 

Assim, espero, ansioso, os esclarecimentos do 
nobre Líder da Maioria; se êles me convencerem de 
que realmente se trata de uma única contribuição, 
não lhes negarei meu voto. Do contrário, terei  
de acompanhar a emenda, dado que, na  
verdade, ficariam as Caixas Econômicas em  
situação de grande inferioridade em face de  
todos os demais institutos de crédito, uma vez  
que ninguém mais desejaria depositar  
qualquer importância na Caixa Econômica que 
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produza rendimento superior a duzentos e cinqüenta 
cruzeiros de juros, já que sôbre êsse rendimento iria 
cair uma sobretaxa de 4% que, realmente, oneraria e 
desinteressaria os depositantes de fazer movimento 
nas Caixas Econômicas Federais. Tendo elas, como 
têm, função tão importante, embora muitas vêzes tão 
desvirtuadas, alimentamos esperanças de que ainda 
acabarão por realizar no Brasil a grande missão, que 
é a de inspirar e consagrar o espírito de poupança 
dos brasileiros, para a construção definitiva de uma 
situação de estabilidade, principalmente para as 
classes médias do País. (Muito bem). 

O SR. FILINTO MÜLLER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, sòmente porque o 
nobre Senador Gilberto Marinho não pôde usar da 
palavra, pela segunda vez, no encaminhamento da 
votação desta emenda, venho à tribuna. 

Estou de pleno acôrdo com as restrições 
formuladas pelos nobres Senadores Othon Mäder, 
Moura Andrade e Attílio Vivacqua, quanto às 
expressões de redação do art. 4º do projeto. A 
expressão "uma contribuição", realmente, pode 
deixar no espírito de quem a examine dúvidas sôbre 
uma dualidade de contribuições de Previdência 
Social. No entanto, êste não é o espírito da Lei. 

O que há é o seguinte: a cobrança da taxa de 
Previdência Social, constitui um fundo especial para 
ser redistribuído entre os institutos de aposentadoria 
e pensões, criando-se, agora, êsse serviço novo – 
que não vai ser instituto de aposentadoria e sim 
Serviço de Assistência Social dos Economiários. – 
Para que êle possa receber a taxa de previdência 
social que lhe compete, é preciso venha expresso na 
lei, como também ficou expresso em lei, que aquêles 
associados do instituto terão de contribuir com a 
mensalidade de 4 a 8% dos vencimentos, e as 
Caixas e o Conselho Superior, com a taxa de 12%. 

Se não fôsse necessário especificar a 
contribuição para formação do fundo financeiro da 
nova instituição, não seria preciso especificar as 
demais. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Aqui, há êrro de redação. Em vez de "uma", 
deve constar "a contribuição". O que se deseja é que 
a contribuição de previdência social, essa que está 
rendo cobrada normalmente, em tôdas as 
instituições bancárias e de crédito, sôbre juros de 
renda acima de duzentos e cinqüenta cruzeiros, na 
parte correspondente às Caixas Econômicas não 
seja conduzida, levada, depositada no fundo único 
da Previdência Social, mas, sim, diretamente na 
Caixa Econômica, como uma fonte de receita do 
SASSE. Esta a interpretação exata do Projeto e a 
intenção do legislador. 

Creio, pois, não haver necessidade de 
alterarmos o projeto através de emenda. A nossa 
Comissão de Redação poderá fazê-lo, alterando a 
expressão "uma contribuição" para: "a contribuição". 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Poderá até 
suprimir a palavra "uma". 

O SR. OTHON MÄDER: – A alteração que o 
nobre Senador Filinto Müller propõe modifica 
fundamentalmente o projeto. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – A expressão 
"uma" é indefinida. A contribuição é no sentido 
definido, dos que pagam 8 a 12%. 

O SR. OTHON MÄDER: – Essa é a melhor 
redação. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Creio que 
haveria necessidade de mais ainda. 

Ou suprimir o indefinido "uma" ou substituir 
pelo definido "a", e também suprimir as expressões 
"referente" e "o que". Teríamos, então, uma redação 
adequada. Compreendido o espírito da lei, cumpre 
ao legislador o dever de traduzí-lo em redação clara 
e mais adequada. 

O SR. OTHON MÄDER: – Em todo o projeto 
estão estabelecidas as taxas em números e, entre 
parêntesis, por extenso, menos nesse caso. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Uma vez que o 
Senado se convence de que aquêle é o espírito do 
projeto, deve corrigir através de redação mais 
apropriada, que, no caso, seria a seguinte: 

"A contribuição da atual cota de previdência 
recairá sôbre juros superiores a 250 cruzeiros, pagos 
ou creditados, etc., etc. ... 
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O SR. MEM DE SÁ: – De preferência, "recai 
sôbre juros"... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço os 
apartes do nobre Senador Moura Andrade, que, com 
alto sentido patriótico, colabora para o 
esclarecimento desta passagem do projeto. 
Agradeço, igualmente, aos eminentes Senadores, 
que também intervieram na discussão. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Veja Vossa 
Excelência que o indefinido é empregado em todos 
os itens. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Exatamente. 
Peço, para a redação do artigo 4º a atenção especial 
do eminente Senador Othon Mäder, a cujo espírito 
público nunca me canso de render homenagem 
merecida, porque S. Exa. é um Senador que 
realmente trabalha e acompanha os projetos em 
tramitação, com grande espírito público e 
patriotismo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Obrigado a V. Exa. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Faço esta 

declaração, Sr. Presidente, porque ouvi referências à 
emenda apresentada pelo eminente representante 
udenista; atribuía-se intuito protelatório à 
colaboração de S. Exa., quando, na realidade, visa 
ao aperfeiçoamento e melhor esclarecimento da 
matéria. 

Peço a atenção do nobre colega para a 
redação defeituosa do art. 4º, quando enumera 
aquêle elenco de fontes de receita da nova 
instituição. 

"A receita do Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários constituir-se-á pelas 
contribuições e rendas seguintes:" 

"a) uma contribuição de seus associadas 
fixada anualmente, variável de 5% a 8% sôbre os 
vencimentos mensais". 

Faço, Sr. Presidente, um pequeno parêntese. 
Temos na Previdência Social o sistema tripartite de 
contribuições: contribui o empregado, contribui o 
empregador e contribui a União, em partes iguais. 

Neste caso, contribuirão exclusivamente,  
os associados, o Conselho Superior  
e os Conselhos Estaduais das 
 

Caixas Econômicas, que funcionam como 
empregadores. E' uma contribuição em duas partes 
sòmente, e que foge, portanto, ao sistema tripartite 
da previdência social, do qual discordo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Está faltando a 
União. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
mais um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O próprio 
Relator da Comissão de Constituição e Justiça 
considera que na alínea "c" está a contribuição da 
União. Talvez seja isto o que a redação da alínea 
queira significar. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Exatamente! Eu 
estou vendo é o espírito da proposição. Êste o 
motivo por que pedi a atenção do nobre Senador 
Othon Mäder, que está acompanhando com muito 
interêsse a tramitação do projeto. 

No atual sistema de Previdência Social temos 
as contribuições tripartites. Aqui poderíamos dizer – 
a contribuição da Previdência Social. O projeto no 
entanto especifica: uma contribuição de 5% ou 8%, 
que é a atual dos bancários, a ser paga pelos 
associados; uma contribuição do Conselho Superior 
e das Caixas Econômicas Federais – que fazem aí o 
papel de empregador – acrescida de 4%, porque se 
eleva de 6% para 12%, a fim de suprir o sistema 
tripartite. Prescreve, todavia, "uma contribuição". 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MOURA ANDRADE: – A circunstância 
de haver o projeto tratado com artigos indefinidos as 
duas primeiras contribuições caracteriza melhor a 
substituição pelo artigo definido, na terceira 
contribuição. Quando determina, na letra "a" "uma 
contribuição" na letra "b", "uma contribuição" e na 
letra "c" "a contribuição", evidentemente o projeto 
deixa muita claro que a letra "a" refere-se a uma 
contribuição nova, assim como a letra "b"; que a letra 
"c" trata de contribuição velha, já existen- 
 

 



– 142 – 
 
te, portanto, não passível de ser cobrada 
duplamente. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que está 
findo o tempo de que dispunha. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Terminarei já, Sr. 
Presidente. 

Agradeço a colaboração brilhante e muito 
oportuna do nobre Senador Moura Andrade. 
Realmente, a expressão "a contribuição", não dá 
margem a nenhuma dúvida. Como está redigida a 
alínea, não me causa dúvida, porque, mesmo o 
primeiro item "a" – "uma contribuição" – refere-se a 
uma contribuição velha, antiga. Sòmente foi 
especificada no projeto porque ela mudou. Se fôsse 
recolhida pelo Instituto dos Bancários, poder-se-ia 
dizer: "a contribuição que os economiários pagariam ao 
Instituto dos Bancários". Diz-se: "uma contribuição", 
porque altera; não é a velha, é uma nova. 

Em face, porém, do esclarecimento que acaba 
de trazer em meu socorro o brilhante Senador Moura 
Andrade, não necessito mais tomar a atenção do 
Plenário. 

Peço, porém, ao Senado, que não aceite a 
emenda do nobre Senador Othon Mäder, que, 
visando embora aperfeiçoá-la, não é necessária. 
Como está redigido o projeto, não haverá risco de 
dualidade de cobrança da quota de previdência 
social. (Muito bem). 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Lembro aos nobres 
Senadores que, pelo Regimento Interno, não são 
permitidos apartes nesta fase da votação do projeto. 

Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 
para encaminhar a votação. 

O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a 
votação) *: – Sr. Presidente, solicitei a palavra, 
exatamente porque não quis apartear o nobre 
Senador Filinto Müller. 

Creio que a sugestão que tive oportunidade de 
insinuar, quando aparteei o nobre Senador Othon 
Mäder, acaba de ser acolhida e poderá ser 
consubstanciada através de emenda de redação. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Penso havermos encontrado a forma ideal, através 
dos debates, e que se enquadra no espírito com que 
a Casa vai votar. Pode ser perfeitamente aceita por 
ocasião da redação final. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. dá licença 
para um aparte? 

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre 
Senador Othon Mäder que não aparteie. 

O SR. OTHON MÄDER: – Desejo apenas 
prestar um esclarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Darei a palavra  
a V. Exa., oportunamente, para explicação  
pessoal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio, Senhor 
Presidente, que a redação que se está discutindo, de 
acôrdo com o exposto, é bem defendida,  
porque, com respeito ao item "c", – "uma 
contribuição referente à atual quota de previdência, 
que recairá sôbre os juros..." pode ser substituído o 
indefinido "uma" pelo definido "a". Além disso,  
deve ser retirado o "referente", desnecessário  
e até excrescente, e substituído o tempo futuro, 
"recairá" – que pode dar idéia de que se trata  
de uma nova taxa, – para o tempo presente, 
estabelecendo: "a contribuição da atual cota de 
previdência que recai sôbre os juros superiores a Cr$ 
250.00..." 

Se a Casa aceitar êsse espírito, que ficou 
flagrantemente exposto através das orações aqui 
produzidas, não haverá mais dúvidas. Uma  
emenda de redação poderá corrigir o defeito do 
projeto. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  

nobre Senador Othon Mäder, para explicação 
pessoal. 

O SR. OTHON MÄDER (para explicação 
pessoal): *: – Sr. Presidente, apenas para um 
esclarecimento. 

Os nobres e eminentes colegas propuseram, 
para corrigir o artigo 4º letra "c", emenda de  
redação. Encontro, porém, dificuldade na 
consecução de tal objetivo, porquanto a matéria  
é da iniciativa da Câmara dos Deputados. De 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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lá veio com a redação votada e aprovada pela 
Comissão competente. 

Penso que esta Casa não poderá modificar a 
redação dos dispositivos votados pela Câmara; 
poderá fazê-lo, apenas, das emendas que aqui 
apresentamos. 

O Senado pode introduzir emendas ao projeto, 
melhorar a redação das suas próprias; mas não 
pode, a meu ver, modificar redação da Câmara dos 
Deputados, já aprovada pela Comissão de Redação 
e pelo Plenário daquela Casa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda 2-C. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem) 
*: – Sr. Presidente, a explicação do nobre Senador 
Othon Mäder, em última instância, implica numa 
questão de ordem, qual a de saber se o Senado 
pode ou não modificar a emenda, a título de redação. 

Gostaria que V. Exa. a resolvesse, antes da 
votação da emenda. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – No entender da Mesa 
falece-lhe competência para modificar redação de 
projeto originário da Câmara dos Deputados, 
sobretudo quando o Senado não vai votar a redação 
final. 

Se recusada a emenda, o projeto subirá à 
sanção, sem qualquer intervenção da Comissão de 
Redação desta Casa. 

Esta a resolução da Mesa, salvo melhor juízo 
do Plenário. 

E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 2-C 
 

Suprima-se a letra "c" do art. 4º. 
O SR. PRESIDENTE: – Dever-se-ia passar à 

Emenda número 3-C. 
Há porém um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 156, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 126, letra "i",  

do Regimento Interno, requeiro prefe- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

rência para a Emenda nº 4-C, a fim de ser votada 
antes das de números 3-C e 8. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1957. – 
Othon Mäder. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da aprovação 
do requerimento, vai-se proceder à votação da 
Emenda número 4-C. 

O SR. OTHON MÄDER (para encaminhar a 
votação) *: – Sr. Presidente, o art. 6º autoriza o 
SASSE a operar em seguros a que se refere a letra 
"f" do art. 4º. 

Ora, Sr, Presidente, tal autorização equivale à 
intromissão, mais uma vez, de um órgão autárquico 
no campo dos seguros. 

Constantemente debatemos no Senado essa 
questão. Coloco-me sempre a favor da iniciativa 
privada. Agora mais se justifica a minha defesa. O 
campo de ação privada no Brasil está se restringindo 
dia a dia. A cada momento, o Estado intervém nas 
atividades particulares e o cidadão fica sem meios de 
desenvolvê-las; tem que ser funcionário público ou 
autárquico. 

E' contra essa tendência do Estado que me 
levanto, para protestar. Justamente no setor do 
seguro, a iniciativa privada realizou no Brasil obra 
magnífica, que pode servir de padrão a qualquer 
país. Desde que foi criado o Instituto de Resseguros, 
o Brasil tem obtido tal desenvolvimento nesse campo 
que pode se orgulhar da obra realizada. Não vejo 
razão, Sr. Presidente, para que se sacrifique a 
iniciativa privada. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Embora 

contrariando o Regimento, que não permite apartes 
em encaminhamento de votação, desejo frisar que 
tenho concordado com V. Exa., várias vêzes quanto 
à não intervenção estatal na iniciativa privada. V. 
Exa., com esta emenda, a admite dentro de certos 
limites, como eu aceito a interferência do Estado 
neste terreno. Atente V. Exa. para os Institutos de 
Aposentadoria e Pensões que já atuam em matéria 
de seguros. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. OTHON MÄDER: – De assistência ao 
trabalho. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Seguro de seus 
associados. Assim, não é uma nova concessão que 
se faz a essa interferência. 

O SR. OTHON MÄDER: – E' um alargamento. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Dá-se tratamento 

igual a êsses Institutos. Peço desculpas a V. Exa. 
pelo aparte, e ao Senhor Presidente, por ter 
desrespeitado o Regimento. 

O SR. OTHON MÄDER: – Pois eu agradeço o 
aparte do nobre colega. 

O que pretendo é deter a marcha do Estado. 
Não consintamos em novas concessões, porque, 
então, afastaremos completamente a iniciativa 
privada do campo do seguro. 

Baseado nessa convicção, formulei a  
emenda aprovada na Comissão de Finanças.  
E' que existe, ainda, grave inconveniente  
quando os institutos realizam os seguros.  
Estão êles isentos de todos os impostos e taxas  
por lei, ao passo que as companhias particulares 
sujeitas obrigatóriamente a êles, contribuem com 
ponderável parcela da arrecadação pública nacional. 
Encarada até mesmo, sob o aspecto da 
conveniência financeira da União, a emenda deve 
ser aprovada. 

Não se justifica estejamos a conceder tais 
favores. 

Sr. Presidente, há mais um argumento a ser 
citado. 

E' grande ilusão pensar-se que o seguro é 
sempre atividade lucrativa. Não fôsse a angústia do 
tempo, leria para conhecimento do Senado a relação 
das companhias que, no Brasil, fecharam as portas 
por falência ou insolvência. Sabemos que mais de 
vinte companhias seguradoras estão hoje, em 
situação precária e irão à falência, porque suas 
operações não foram lucrativas. 

Já se vê que o seguro é um negócio, um risco, 
a que se expõe todo aquêle que toma a seu cargo tal 
atividade. 

Se queremos que o Serviço de Assistência  
e Seguro Social dos Economiários seja uma  
entidade sólida, que garanta o futuro dos que  
nela confiarem, que tenha renda que lhe  
permita dar pensão e aposentadoria condignas 
 

aos seus associados, não devemos jogá-lo nesse 
negócio arriscado. Como pode ter lucro, poderá ter 
prejuízos, e êstes acarretarão, imediatamente, a 
diminuição das aposentadorias e das pensões e 
decréscimo das contribuições. Será duplamente 
prejudicado, portanto. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – De pleno 
acôrdo com V. Exa. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, é, 
portanto, uma temeridade darmos esta concessão à 
nova instituição para operar neste ramo de atividade. 
Não raro, ao invés de ser um ramo lucrativo, será 
prejudicial. 

Ainda há mais: o projeto dispõe que as 
despesas administrativas não excederão de 1% da 
arrecadação. 

Ora, a número de economiários associados 
obrigatórios do SASSE atinge, talvez, dez mil. A 
receita de 1% será insignificante. Como poderá êle 
organizar as Carteiras de Assistência, de 
Subvenções, os Serviços Médicos, Atuariais, 
Contábeis e tantos outros decorrentes dessa mesma 
atividade, se não terá com que pagar o pessoal? 

Não será possível, dentro dessa margem de 
1%, porque o serviço de seguro é dispendioso, 
depende de técnicos, de tradição e de experiência 
em assuntos atuariais. 

Já vê, V. Exa., Sr. Presidente, que procuro 
defender o Instituto, evitando seja jogado numa 
arriscada aventura, como o é, sem dúvida, o negócio 
de seguros. 

Eis porque reivindico a aprovação desta 
emenda; assim como se pode propiciar receita ao 
instituto, igualmente se pode ocasionar-lhe prejuízo. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade de 
estar na tribuna para declarar que não sou contra o 
projeto. Alguns dos meus colegas já me declararam 
ser-lhe favoráveis; eu também o sou, tanto que na 
Comissão de Finanças, como relator, dei-lhe o meu 
voto. Aliás, no passado votei a favor de proposição 
que versava assunto idêntico. Encontrei, no entanto, 
na matéria em debate algumas inconveniências e 
dispositivos nocivos ao próprio Instituto, às Caixas 
Econômicas e ao interêsse nacional. 

Assim, com o intuito de corrigir essas falhas, 
apresentei-lhe as emendas aprovadas pela 
Comissão de Finanças. 
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Reafirmo, portanto, o meu propósito de votar – 
como já votei – a favor da criação do Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários, com 
as emendas que ofereci, tôdas elas convenientes e 
úteis, para maior segurança e solidez da nova 
entidade. 

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

O SR. ATTILIO VIVACQUA (para 
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, 
sempre entendi que o regime de seguros 
elementares, cujas operações o Projeto atribui ao 
SASSE, na alínea "c", em debate, deveria constituir 
uma organização de caráter privado, especializada 
de acôrdo com as exigências técnicas e científicas 
das atividades securitárias. 

O caráter privado a que me refiro não pode 
ser, entretanto, encarado sem considerarmos que, 
no caso, o contrôle estatal é dos mais amplos. 

Mas, o que desejo assinalar é que as 
emprêsas particulares são, neste setor, um vasto 
campo de relações de emprêgo – fonte de 
subsistência de milhares de pessoas. Ademais, 
representam elas enormes investimentos, concorrem 
com vultosas somas para o Erário. Finalmente, 
cumpre refletir que sua estabilidade econômico-
financeira é essencial, como garantia dos segurados. 

Destaquei, assim, em ligeiros traços, a função 
de interêsse social e público das companhias de 
seguro. 

Por todos êsses motivos, e consoante 
orientação já seguida no Congresso Nacional, acolho 
a emenda supressiva do eminente Senador Othon 
Mäder. Minhas restrições, Sr. Presidente, não 
importam combate ao Projeto, cujas finalidades 
sempre aplaudi. (Muito bem). 

O SR. MOURA ANDRADE (para encaminhar 
a votação) *: – Senhor Presidente, Srs. Senadores, 
não vejo, na emenda, procedência que justificasse 
sua aprovação. O projeto não obriga a SASSE a 
operar em seguros; apenas autoriza o novo instituto 
a realizar essas operações. 

Claro é, pois, que não estando  
compelido, mas, autorizado, operará ou  
deixará de operar, conforme seja conveni- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

ente à instituição organizar ou não sua Carteira de 
Seguros. 

Por outro lado, a proposição não força nem os 
servidores, nem os mutuários, a se segurarem, 
exclusivamente, na Caixa de Seguros da nova 
entidade. 

Assim sendo, não haverá, de modo  
algum, razão de temores para as companhias  
de seguros. Segurar-se-á na Carteira de  
Seguros da SASSE contra o fôgo, sôbre a vida, o 
acidente do trabalho, a renda imobiliária ou o 
empréstimo hipotecário, o mutuário que julgar 
mais conveniente realizar essa operação com ela 
do que com as companhias de seguro 
particulares. 

Do mesmo modo, poderão proceder os 
próprios funcionários que, pelo Projeto, 
absolutamente não estão obrigados a se segurarem, 
compulsòriamente, na Carteira de Seguros da nova 
Instituição. 

Sr. Presidente, já concede a Legislação 
atual autorização aos demais Institutos para 
operarem no campo de seguros, no que se  
refere mais diretamente às suas próprias 
atividades, como o caso de seguro de acidentes 
do trabalho. 

Assim sendo, desde que estamos criando 
um novo Instituto de assistência social e 
aceitamos a tese de que êle deve existir, 
deveremos dar-lhe, pelo menos, condições iguais 
às que a legislação já outorgou aos demais 
Institutos de Previdência Social, de Pensões e 
Aposentadorias. 

Sr. Presidente, não vejo em que o art. 6º 
possa criar interferências à iniciativa privada das 
companhias de seguro. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. dá licença 
para um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. OTHON MÄDER: – Só a isenção de 

impostos, taxas e selos, constitui preferência 
extraordinária, de que gozará o novo Instituto de 
Previdência. 

O SR. MOURA ANDRADE: – O problema é 
de conveniência; e, entre os deveres da assistência 
social, está aquêle de realizar o que mais 
conveniente seja para os seus associados e 
beneficiários. 

 



– 146 – 
 

Os deveres da assistência social são os de 
socorrê-los e criar-lhes condições mais propícias, 
mais adequadas e confortáveis. Não é outro o 
objetivo de qualquer entidade de assistência social 
senão o de proteger, defender e propiciar os 
elementos mais acessíveis à vida dos seus 
associados. 

Do contrário, não falemos em assistência 
social. 

Se quisermos imaginar todos os problemas 
diante das cifras, dos lucros e dos balanços, então 
retiremos ao Estado, completamente, as suas 
obrigações de assistência à sociedade, através das 
respectivas classes de atividade humana; e 
deixemos a iniciativa privada livre para que cada 
companhia de seguros ou cada patrão organize o 
serviço de assistência social que desejar. 

Sr. Presidente, entendo, no entanto, que nós, os 
homens, em nossa vida particular, quando procuramos 
o que nos é mais conveniente, procuramos para 
economizar, a fim de constituir um patrimônio para 
nossos filhos. E' evidente, entretanto, que não 
guardamos nem um real, enquanto não realizamos as 
necessidades de nossa família. Ninguém economiza o 
sapato do filho, ninguém economiza a escola do filho, 
ninguém economiza a saúde do filho, o futuro do filho, a 
profissão do filho, a instrução, a casa, o lar do filho. 
Assim também o Estado, que tem êsse dever de pai 
geral da coletividade, não pode, de modo algum, estar 
subtraindo às entidades de assistência social aquêles 
elementos indispensáveis à economia dos respectivos 
associados e beneficiários, a fim de permitir-lhes que 
realizem tôdas as necessidades de sua família e ainda 
restar-lhes o pecúlio indispensável à sua sobrevivência, 
após a aposentadoria e, à sua família, após a morte. 

Ainda sob êsse aspecto, o Projeto cede êsses 
elementos para a vida, o progresso e o 
desenvolvimento de uma assistência social que está 
nascendo; procede de acôrdo com as melhores 
normas da vida atual, lançando, através da lei, a 
rêde de socôrro àqueles que de socôrro sempre 
estão precisando. 

Assim, voto contràriamente à emenda. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. GILBERTO MARINHO  
(para encaminhar a votação): – Senhor  
 

Presidente, depois da brilhante argumentação 
expendida pelos nobres Senadores Filinto Müller e 
Moura Andrade, nada teria a acrescentar, senão 
pedir a atenção do Plenário para dois pontos 
fundamentais. 

Ainda sob êsse aspecto, o Projeto nada inova, 
pois, desde dezembro de 1940, o IPASE vem 
sistemàticamente fazendo operações de seguro 
social, sem que, até então, nada se tenha invocado 
em sentido contrário. 

Em segundo lugar não me parece que 
devam temer tanto as companhias de seguro a 
concorrência a ser feita pela SASSE. Afirmou-se 
aqui que a massa dos economiários seria 
insuficiente para garantir tècnicamente o seguro a 
ser efetuado pelo Serviço Social dos 
Economiários, além de que êsses contribuirão 
facultativamente e não compulsòriamente como 
se faz supor. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

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

Está rejeitada. 
E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 4-C 
 
Suprima-se o art. 6º e seu parágrafo único. 
O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa um 

requerimento do nobre Senador Othon Mäder, 
pedindo preferência para a Emenda 3-C, a fim de ser 
votada antes da de nº 8. 

O SR. OTHON MÄDER: – Peço a retirada do 
meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Está retirado. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda 3-C. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. 
Está rejeitada. 
E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 3-C 
 
Suprima-se a letra "f" do art. 4º. 
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Justificação 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 5-C. 

O SR. OTHON MÄDER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, a Emenda nº 5-C 
modifica o parágrafo único do art. 2º, que diz: 

"Parágrafo único. Nenhum servidor, a partir 
desta data, poderá ser admitido em caráter efetivo 
nas Caixas Econômicas Federais e no Conselho 
Superior, sem que prove ter menos de 36 anos de 
idade e haja sido julgado apto em inspeção de saúde 
efetuada por uma junta constituída de médicos da 
instituição a que vai servir". 

Sr. Presidente, apresentei a êsse dispositivo 
emenda elevando a idade limite de 36 para 45 anos 
e o fiz convencido de sua justiça. 

Não é possível limitar, de maneira tão drástica, 
o acesso a cargos nas Caixas Econômicas, pois que 
entre a idade de 36 a 45 anos existem indivíduos 
úteis, fisicamente capazes e dotados de experiência 
e de saber, que podem prestar à Caixa Econômica, 
como às demais atividades, reais e relevantes 
serviços. 

Seria injustiça social, – creio mesmo que a 
dispositivo é de caráter anti-social – se deixássemos 
que u'a massa enorme de brasileiros, contando entre 
36 e 45 anos de idade, ficasse impedido de pleitear 
colocação nas Caixas Econômicas. 

Sr. Presidente, sabe-se que a idade média do 
cidadão se vai elevando, de ano a ano, à medida que 
a ciência se desenvolve. Atualmente, a média da 
vida do homem é muito mais alta do que há tempos. 
Se reduzirmos demais o limite, teremos uma 
considerável massa humana completamente 
marginal, que não mais se poderá empregar nesses 
Institutos e, se o exemplo fôr seguido, amanhã, 
outros institutos, outras atividades e emprêsas 
adotarão o mesmo critério, do que resultará a 
eliminação do direito de trabalhar a grande número 
de brasileiros. 

Li, Sr. Presidente, há poucos  
dias, notícia veiculada pelo Sr. A. J. Ren- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

ner, o grande industrial gaâcho constantemente 
preocupado com as questões econômicas e, 
principalmente, com as sociais. O Sr. Renner é  
um dos homens que mais têm estudado a  
questão social no Brasil, e suas opiniões são 
acatadas porque provindas de pessoa que deseja  
o progresso econômico e social do trabalhador 
brasileiro. 

O conhecido industrial transcreve uma notícia 
dizendo: 

"Pesquisadores analisaram as vidas de 400 
homens famosos, cada um dêles mais notável 
estadista, pintor, ferreiro, poeta ou escritor do seu 
tempo. 

Das realizações máximas de tal grupo, 35% 
surgiram entre 60 e 70 anos, 23% entre 70 e 80 e 
8% quando tinham mais de 80". 

Noutras palavras: 66% do maior trabalho do 
mundo têm sido feitos por pessoas de mais de 60 
anos de idade. 

Vê-se, Sr. Presidente, que seria injustiça,  
ou mesmo êrro, fixar a idade daqueles que  
podem ainda trabalhar em limite tão baixo, como é o 
de 36 anos. Nem mesma o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União estabeleceu 
limite de idade e vemos, a tôda hora, homens 
capazes, trabalhadores e úteis, ingressarem no 
serviço público e ainda produzirem muito em favor  
do Estado. 

Por essas razões, Sr. Presidente, achei que 
êsse limite era excessivamente restrito e  
apresentei a emenda elevando-o para 45 anos, idade 
razoável, muito embora, além dela, os homens 
possam ainda realizar grandes tarefas, como provam 
as pesquisas mencionadas no artigo do Senhor  
A. J. Renner. 

Assim, foi com a disposição de não cometer tal 
injustiça e com o desejo de que, do Senado, não saia 
medida de caráter anti-social, que propus, na 
Emenda nº 5-C, a elevação do limite de 36 para 45 
anos. 

O SR. NELSON FIRMO: – Aplaudo a emenda 
de V. Exa. 

O SR. OTHON MÄDER: – Obrigado a V. Exa. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem). 
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O SR. GILBERTO MARINHO (para 
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente, o 
limite de idade a que se refere o eminente Senador 
Othan Mäder, está contido no Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários, ao qual 
estão vinculados os servidores das Caixas 
Econômicas Federais, e centenas de servidores 
deixaram de ser aceitos por êste Instituto, justamente 
por terem ultrapassado o limite de idade. O limite de 
idade está determinado nos Regimentos Internos das 
Caixas Econômicas Federais. O limite de idade é o 
elemento básico para todos os cálculos 
verdadeiramente atuariais. E se não levarmos em 
consideração o limite de idade, dentro das tabelas de 
mortalidade, todo e qualquer empreendimento 
segurador torna-se uma aventura contrária aos 
interêsses nacionais. 

"No seguro privado o indivíduo fica em 
primeiro plano. Existe aqui uma relação proporcional 
entre a contribuição paga e o grau do risco que o 
seguro representa individualmente". 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com prazer. 
O SR. OTHON MÄDER: – Julgo, ainda, ser a 

medida impertinente porque estamos legislando para 
um Instituto de Previdência – o dos Economiários. 
Esta lei, entretanto, vem interferir nas Caixas 
Econômicas, assunto bem diverso, que não poderia 
ser regulamentado por lei referente aos 
economiários. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não estou  
de acôrdo. A lei vem regular òbviamente a  
situação dos funcionários das Caixas, contribuintes 
do SASSE. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não é neste projeto 
que se pode regular a matéria. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Mas, 
eminente colega, em que outro texto, em que outro 
diploma legal se poderia regular, se esta é a primeira 
vez em que, criado o Serviço, vão nêle ingressar 
como contribuintes, os funcionários das Caixas 
Econômicas? 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Evidentemente, só pode ser na lei que cria o Serviço. 
O SR. OTHON MÄDER: – O Instituto se 

sobrepõe às Caixas Econômicas. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – 

Absolutamente não. 
O SR. OTHON MÄDER: – Esta contribuição 

para as Caixas Econômicas não pode deixar de ser 
previdência. Caixa Econômica é uma coisa; Instituto, 
outra. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – No seguro 
social, no entanto, temos que ver o conjunto e o todo dos 
segurados, para estabelecer normas técnicas atuariais, 
e, assim, qualquer concessão fora dêsses cálculos além 
de tornar-se demagógica, prejudica, fundamentalmente, 
a estabilidade técnica e atuarial da entidade seguradora, 
no caso o Serviço Social. (Muito bem!) 

E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 5-C 
 

Ao parágrafo único do art. 2º: 
Onde se diz: 36. 
Diga-se: 45. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda nº 6-C. 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a 

votação) *: – Sr. Presidente, sou favorável à 
Emenda número 6-C. 

Acompanhei todo o andamento do projeto, e 
de sua discussão; infelizmente, só pude esposar a 
primeira emenda da Comissão de Finanças, a que se 
referia ao título; mas também a de número 6-C 
merece minha aprovação. Através dela, pretende-se 
que o presidente do novo Instituto seja um associado 
da Caixa e, portanto, do Instituto, escolhido de uma 
lista tríplice resultante da eleição entre os associados 
ativos e contribuintes. 

Parece-me conveniente e altamente louvável o 
preceito. Sabemos que uma das grandes mazelas 
que corróem a vida administrativa em geral, e as 
autarquias e institutos de previdência em particular, é 
a intromissão do facciosismo e da política partidária 
na escolha de seus dirigentes. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

 



– 149 – 
 

Não preciso lembrar aos eminentes colegas da 
Maioria que, no momento, não estou externando 
ponto de vista também faccioso, referindo-me a 
determinado Govêrno; falo em tese sôbre a  
situação política brasileira, que se tem observado  
em tôdas as gestões, no passado e no presente, e, 
com certeza, continuará no futuro. Não duvido 
mesmo que, seja qual fôr o Partido no poder, as 
injunções sejam bastante fortes para determinar a 
influência maléfica do espírito de conventículo de 
corrilho político, perturbando a boa administração 
pública. 

No caso dos Institutos, êsse mal é  
clamoroso, tem sido denunciado, verberado de tôdas 
as formas. 

Levo minha isenção, Sr. Presidente, ao ponto 
de me arrimar nas palavras do Presidente do Partido 
Trabalhista Brasileiro, que declarou, textualmente, 
em frase que corre mundo: ou se exclui a política da 
previdência, ou a política mata a previdência, 
parodiando a célebre frase: "Ou o Brasil acaba com 
a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil". Foi o 
próprio Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro 
que aplicou a frase relativamente à política dos 
institutos de previdência. 

O SR. NELSON FIRMO: – A faca está nas 
mãos dêle! 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não estou 

muito de acôrdo com êsse ponto de vista. 
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exas. são brancos: lá 

se entendem... (Riso). 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Refiro-me à 

política que V. Exa. está defendendo, à opinião que o 
Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro teria 
emitido. Mesmo assim, discordo dos que verberam a 
intromissão da política nesses assuntos. Porque 
política é tudo. Nada se faz, na vida pública, que não 
seja dentro de uma política. 

O SR. NELSON FIRMO: – Política no sentido 
alto. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E os 
homens, porque são autorizados, não têm 
 

muito mais responsabilidade nos conceitos do que, 
às vêzes, êste ou aquêle cidadão influente, 
funcionário autárquico, que tem autoridade e quer, 
por exemplo, indicar candidato para determinados 
lugares. Muito menos maléfica é a intromissão de um 
partido na designação de diretor de autarquia, do 
que intervenção ou inspiração de um simples 
cidadão, alguém que tenha influência dentro dela. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Torno a lembrar aos nobres Senadores 
que no encaminhamento da votação, não são 
permitidos apartes. 

O SR. MEM DE SÁ: – A política a que eu e o 
Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro nos 
referimos, não é a alta política citada pelo nobre 
Senador Gomes de Oliveira; é politicalha, que 
domina o Brasil; é a escolha para a presidência dos 
institutos, não apenas de correligionários, o que seria 
lógico, admissível e normal, mas ainda a nomeação 
de correligionários para os melhores cargos. E' o que 
se tem verificado, tanto nos institutos como, 
inclusive, nos escritórios comerciais do Brasil. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – Vou ajudar V. Exa. 

No caso não haverá muito ruído, porque o exercício 
dessas funções na administração do SASSE, vai ser 
gratuito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exato; mas é preciso 
que o princípio se estabeleça, para que possa 
florescer, dando frutos e expandindo-se aos demais 
institutos. Êsse o princípio sadio, de serem os 
associados os únicos passíveis de escolha. Mas não 
basta ser um associado, porque, sendo-o, a 
liberdade de eleição do Presidente é tão grande que 
a mal por nós apontado pode prevalecer da mesma 
forma. Entre centenas de milhares de associados é 
muito possível a intromissão da má política e que as 
péssimas, as piores injunções do facciosismo 
determinem as escolhas menos indicadas. 

Por êsse motivo é que se aconselha  
e se indica a escolha, dentro de uma lista  
tríplice, do nome de um dos candidatos  
eleitos pelos interessados. Só haveria 
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uma dificuldade, a de ordem constitucional, se 
a Comissão de Constituição e Justiça não 
reconhecesse licitude constitucional na emenda. O 
órgão técnico da Casa, entretanto, não viu eiva de 
inconstitucionalidade na proposição Sendo assim, 
sou plenamente favorável à idéia, e trago mais um 
argumento. E' que, como muito bem apontou, ainda 
há pouco, o eminente Líder da Maioria, Senador 
Filinto Müller, êsse Serviço vai ser constituído com 
exclusão de qualquer auxílio dos Cofres Públicos da 
União. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que resta, 
apenas, um minuto para o término do tempo de que 
dispõe. 

O SR. MEM DE SA: – Meu tempo foi 
grandemente consumido pelo aparte do eminente 
Senador Gomes de Oliveira; entretanto, Sr. 
Presidente, vou terminar. 

Conforme o art. 4º do projeto, as  
contribuições não procederão do Erário. O Estado 
não vai concorrer para êste Serviço. A contribuição 
será dos associados, dos Conselhos, das Caixas 
Econômicas Federais e dos depositantes, quer dizer, 
do público, das doações e legados, das rendas 
produzidas pela aplicação dos fundos do próprio 
Serviço e, por último, dos rendimentos provenientes 
dos seguros privados dos seus associados. Será, 
portanto, uma verdadeira organização dos 
empregados das Caixas, para a qual o Estado  
não participará com qualquer contribuição. Justo  
e necessário é que a administração seja  
dos associados, que êles tenham voz na escolha  
do dirigente da sua autarquia. A única maneira  
de exercerem êsse direito será a indicação de  
três nomes para constituir uma lista tríplice,  
dentro da qual, o Presidente da República nomeará  
o titular. 

A escolha, como está previsto no projeto, de 
qualquer associado, poderá recair – e não me estou 
referindo, repito, a nenhum Govêrno em particular, 
mas é o que acontece com freqüência – num 
péssimo elemento, repudiado pela instituição e que 
vá fazer política externa, estranha e hostil aos 
interêsses da classe. 

Esta, Sr. Presidente, a argumentação que 
desejava expender. (Muito bem; muito bem!) 

O SR. GILBERTO MARINHO (para 
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, 
reconhecendo o brilho da exposição do nobre Senador 
Mem de Sá, não posso, entretanto, admitir como 
procedentes os argumentos expendidos por S. Exa. 

Nesse setor das Caixas Econômicas Federais, 
o que vimos, ainda há pouco tempo, foi o Congresso 
Nacional orientar-se precisamente em sentido 
diverso. Constava do Regulamento do Conselho 
Superior das Caixas Econômicas que o presidente 
fôsse eleito pelos seus pares. O Congresso, em lei 
recente, deferiu ao Presidente da República a 
liberdade na escolha dêsse presidente. Igualmente 
assim se procedeu com os dirigentes das vinte e 
uma Caixas Econômicas Federais, e, tal como tive 
oportunidade de acentuar neste plenário, essa 
orientação não impediu que elas atingissem o grau 
de eficiência que hoje ostentam, e que lhes granjeou, 
merecidamente, a confiança do povo brasileiro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há símile no caso. 
A Caixa Econômica é uma autarquia dirigida pelo 
Govêrno, diretamente. Neste caso, não: trata-se do 
serviço social dos associados, para o qual só êstes 
contribuirão. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Só os 
associados, não. A contribuição é tríplice. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas o Estado não 
contribui. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Como não? 
Foi justamente essa a controvérsia suscitada ainda 
há pouco. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é a União; são os 
depositantes, pois a contribuição provirá dos juros. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Repito, 
contribui, porque a contribuição é tríplice. 

O SR. MEM DE SÁ: – A contribuição recai 
sôbre os juros dos depósitos. Perdoe-me V. Exa., 
mas não é a União – são os depositantes. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – E'  
relevante para o entendimento, da 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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emenda saber se é maior ou menor a parte da 
contribuição da União para que se deva determinar a 
liberdade de escolha, pelo Presidente da República, 
do dirigente do serviço. 

"Data venia", entrarei no mérito do argumento 
de V. Exa., para dizer que não procede a sua 
alegação de que a escolha do Presidente da 
República poderia recair em elemento que fôsse 
fazer política. Tal procedimento não seria 
necessàriamente privativo dos elementos estranhos 
aos economiários. 

Se o Sr. Presidente da República se desse ao 
trabalho de pesquisar – sei que V. Exa. não 
particularizou a sua crítica, referindo-se ao atual 
Presidente... 

O SR. MEM DE SÁ: – Êste também. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Êste, se V. 

Exa. quer. Se o Presidente quisesse fazer política, 
poderia encontrar elementos indicados para essa 
missão, dentro da própria classe dos economiários. 
Haverá, na mesma, forçosamente, um correligionário 
do P.T.B. – já que V. Exa. especificou o Partido – 
capaz de exercer a presidência do Serviço. 

O SR. MEM DE SÁ: – Citei o Presidente do 
P.T.B., para dar fôrça. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Em apoio, 
então, da invocação de Vossa Excelência, da 
afirmativa "o Presidente do P.T.B.", poderíamos 
estender o argumento para o caso do Serviço Social 
dos Economiários. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sendo uma lista tríplice, 
no caso, está coarctada essa liberdade facciosa. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Por quê? 
O SR. MEM DE SÁ: – Porque a lista tríplice é 

indicada pelos associados. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – E, 

necessàriamente, os elementos indicados nessa lista 
têm que ser apartidários? 

O SR. MEM DE SÁ: – Não. Mas são 
elementos da confiança da classe. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não é, 
obrigátôriamente, através da confiança da classe que 
o Sr. Presidente da República pode encontrar um 
bom administrador. 

O SR. MEM DE SÁ: – A responsabilidade da 
má escolha, seria, então, da classe. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Exa. que, 
ainda há pouco, achava que o Serviço Social dos 
Economiários devia denominar-se instituto, porque 
os demais órgãos previdenciários assim se 
denominam, por coerência, deveria, agora, pleitear, 
para o Serviço Social dos Economiários, a adoção do 
sistema de liberdade de escolha, do dirigente, pelo 
Sr. Presidente da República, porquanto os 
presidentes de tôdas as autarquias tem sua 
investidura deferida ao livre arbítrio do Chefe da 
Nação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não consinto que V. 
Exa. confunda cinto com funda. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Naturalmente 
considero da mais alto humor o aparte de V. Exa., 
mas lamento não poder acompanhá-lo, pois o 
assunto á por demais sério para me permitir essa 
liberdade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas o argumento é 
sério. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Na opinião de 
V. Exa., por amor à tradição, defendeu a 
denominação de Instituto para o Serviço a criar-se. 
Pelo mesmo princípio tradicionalista – já que no 
sistema da previdência social sempre coube a 
escolha livre e irrestrita dos dirigentes ao Sr. 
Presidente da República – por que, agora para o 
Serviço Social dos Economiários, V. Exa. acha que 
tal liberdade prejudicaria a classe? 

O SR. MEM DE SÁ: – Cumpre corrigir o que 
está errada. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Mas corrigir o 
que está errado foi o argumento que expendi para 
manter a denominação de Serviço Social. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vamos corrigir o que 
está errado, – repito. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Só o que 
serve a V. Exa. é que lhe parece certo. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Peço a cooperação dos Srs. 
Senadores para o cumprimento dos dispositivos 
regimentais. 
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O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, por tôdas estas razões, manifesto-me 
fundamentalmente contrário à Emenda nº 6-C. (Muito 
bem). 

O SR. OTHON MÄDER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, nada mais teria 
que acrescentar depois das brilhantes palavras do 
eminente colega, Senador Mem de Sá, que 
defendeu, com rara felicidade, a Emenda nº 6-C. 

Na realidade, inspirei-me, ao apresentá-la, nas 
reivindicações de todos os filiados a Institutos de 
Previdência Social. Não há congresso, manifestação 
de sindicato, manifestação pública de qualquer 
natureza dos sindicalizados, que não tenha como 
uma das suas reivindicações máximas a desejo de 
participarem da direção dos Institutos ou, pelo 
menos, os fiscalizarem eficientemente. 

Tal não tem acontecido até agora. 
Infelizmente, os Governos escolhem para a direção 
dessas instituições não os mais capazes, porém os 
de maior prestígio. 

Acentuo que aqui estou falando em tese. Não 
me refiro ao Govêrno atual nem a qualquer outro, 
mas aos Governos do Brasil, em geral. 

Sr. Presidente, todos estamos convencidos de 
que os Institutos devem ser dirigidos por técnicos, e, 
com êsse propósito, logo que fundados os primeiros, 
no Brasil, depois da Revolução de 1930, as suas 
presidências foram confiadas aos mais eminentes 
técnicos brasileiros. Vimos nelas pontificarem 
pessoas do teor mental de João Carlos Vital, Alim 
Pedro, Remy Archer, Hélio Beltrão e tantas outras, 
que organizaram êsses institutos com o firme 
propósito de fazerem instituições estáveis e imunes à 
intervenção da politicagem. 

Sr. Presidente, em pouco tempo houve uma 
evolução e não foram mais escolhidos os técnicos, 
os competentes e os capazes; foram chamados,  
sim, aqueles que tinham credencias políticas mais 
fortes. 

É contra êsse estado de coisas, contra essa 
orientação, que os sindicalizados e filiados a 
Institutos protestam constante e continuamente. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Quando chegamos ao ponto de criar êsse 
instituto, por que não deixarmos determinado que a 
sua direção caberá aos economiários, muito embora 
ainda caiba ao Sr. Presidente da República o direito 
de opção entre os três candidatos que lhe forem 
indicados? 

Sr. Presidente, considero providência justa e 
acertada a que iria satisfazer aos filiados a êsse 
Serviço e, mais tarde, o princípio poderia ser 
estendido a todos os Institutos. 

Regozijo-me, com haver assistido à discussão 
em tôrno desta emenda, porque, assim, verifiquei 
que meus ilustres pares reconhecem que não tive 
intuitos protelatórios na apresentação de emendas 
ao projeto. 

Protesto contra quem quer que seja que as 
classifique como expediente protelatório, ao 
contrário, são emendas úteis, dignas de serem 
discutidas como estão sendo. 

Peço a atenção do Senado para a Emenda nº 
2-C. 

Quando discutíamos a contribuição da cota de 
previdência, declarei que a redação era confusa e 
incompreensível, mais acertado seria a eliminarmos 
completamente. 

Mas, dignos colegas, esperava que 
pudéssemos corrigir aquela confusão através de 
emenda de redação. 

Agora mesmo, na discussão travada entre o 
Senador Mem de Sá e o digno representante do 
Distrito Federal, Senador Gilberto Marinho, vimos 
que ambos não estão entendidos, a respeito do 
significado do art. 4º, letra "c". Há dúvida de passar 
para a vida prática. Quando o artigo fôr aplicado, 
surgirão as divergências que já nascem no próprio 
Senado. Eis por que procurei escoimar o projeto 
dessa falha, que notei. 

Sr. Presidente,, sinto-me satisfeito de saber 
que os meus dignos colegas reconhecem não existir 
na minha iniciativa qualquer outro intuito senão o de 
melhorar o Projeto. Os próprios interessados não 
verão em mim um inimigo, um combatente, para 
impedir que seja criado o Instituto, porque fui 
favorável à sua constituição, mas um legislador que 
procura, por todos os meios, aperfeiçoar a legislação 
e aprimorar a técnica legislativa. 
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Se examinássemos a fundo o projeto, 
encontraríamos muitos artigos e dispositivos 
perfeitamente descabíveis. 

Assim, Sr. Presidente, estou certo de que a 
inovação irá fazer com que os economiários tenham 
essa participação indireta na nomeação do 
Presidente de sua entidade. O Senado há-de aprovar 
essa emenda como altamente moralizadora e 
também conveniente aos interêsses dos próprios 
economiários. (Muito bem). 

O SR. FILINTO MULLER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, não vou cansar 
mais o Senado debatendo a emenda durante todo o 
tempo que o Regimento me assegura. Quero, tão 
sômente, frisar meu ponto de vista. Sou contrário à 
emenda em debate, e até contra o sistema 
estabelecido na lei que determina: 

a) um presidente, de nomeação do Presidente 
da República, dentre os segurados com mais de 10 
anos de efetivo exercício". 

No nosso regime presidencial, de 
responsabilidade total do Executivo... 

O SR. MEM DE SÁ: – ... deveria caber ao 
Presidente da República plena liberdade de escolha 
do administrador dessas instituições. 

Não se diga que se trata de instituição 
particular. E' ela intimamente vinculada às Caixas 
Econômicas, e, como estas estão vinculadas ao 
Govêrno, vinculado estará êsse serviço. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O fato  
apontado pelo nobre Senador Mem de Sá tem tôda a 
razão de ser. Realmente, temos tido maus 
administradores, não sômente nas Instituições de 
Previdência, como nos Departamentos não 
autárquicos, nos Departamentos de Serviços 
Públicos. Mas, Sr. Presidente, tal circunstância  
não justifica mudança de critério que viria  
quebrar a sistemática administrativa, existente entre 
nós. 

Assim, daria plena liberdade ao Presidente da 
República na escolha do Presidente do Serviço; não 
fixaria a obrigatoriedade de ser êle servidor das Caixas 
Econômicas, diria que deveria ser preferencialmente 
servidor das Caixas Econômicas. Já há o Conselho De- 
 

liberativo composto, obrigatóriamente, de 
representantes do Conselho Superior das Caixas 
Econômicas. Cairemos no sistema dos Institutos no 
qual o Presidente é nomeado livremente, mas o 
Conselho Fiscal é eleito pelos associados de todo o 
Brasil. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ouvirei V. Exa. 
com prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Apenas 
desejo esclarecer que a liberdade do Sr. Presidente 
da República em nomear o presidente dessa nova 
entidade, terá limitação. E' que a função será gratuita 
pelos têrmos da lei. O Sr. Presidente da República, 
dificilmente, encontraria alguém que quisesse 
administrar uma organização dessa natureza, de 
graça. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O aparte do nobre 
Senador Juracy Magalhães é dêsses irrespondíveis. 
Não havia eu chegado ao exame dêsse parágrafo 
porque vou votar contràriamente à emenda que 
restringe muito mais que a lei. Votaria contra 
restrições se houvesse emenda determinando a 
liberdade de nomeação. Entendo, todavia, que 
ninguém deve ser chamado a prestar serviço público 
sem a correspondente remuneração. Considero êsse 
um ponto errado do projeto, porque ainda mesmo 
que o servidor perceba vencimentos do seu cargo, terá 
acúmulo muito maior de serviço e deverá ter 
remuneração correspondente. Do contrário, haverá 
dentro de algum tempo, a votação de "jetons" ou de 
representações para remunerar o trabalho nesse setôr. 

Sr. Presidente, quanto a êsse artigo, seria 
contrário à restrição que nêle se contém em que se 
estabelece a gratuidade da função pública. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não existe neste 
caso a gratuidade, porque, muito embora a lei diga 
que a função será exercida gratuitamente, o 
funcionário designado para exercê-la é afastado do 
seu cargo com todos os direitos e vantagens, isto é, 
percebendo seus vencimentos e contando tempo de 
serviço. Não é, portanto, gratuita a função. Há 
equívoco de V. Exa., nesta parte. 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – A gratuidade foi 
lembrada pelo nobre Senador Juracy Magalhães e 
com razão. A lei determina que o funcionário 
prestará serviço gratuito, não perceberá por essa 
função qualquer remuneração, terá apenas a 
remuneração do seu cargo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Porque receberá 
pelo cargo de que fôr titular efetivo. 

O SR. FILINTO MULLER: – A observação de 
V. Exa. tem razão de ser. Eu não poderia ser 
favorável à substituição do artigo sem manifestar-me 
favoràvelmente à supressão do parágrafo único. 

Sr. Presidente, votamos, nesta Casa, a lei que 
criou a Comissão Urbanizadora da nova Capital. 
Nela se consignou ser o seu Presidente, de livre 
escolha do Chefe da Nação; mas os diretores foram 
nomeados exclusivamente através de indicação 
partidária. Considero salutar o principio em 
experiência naquela Comissão. E' ponto de vista 
pessoal; não do Govêrno, pois não falo pela Maioria. 

Considero salutar inscrevermos, neste projeto, 
a ampla liberdade de o Senhor Presidente da 
República nomear o Presidente do Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiários. O 
Conselho Deliberativo, no entanto, com função fiscal, 
seria eleito pelos interessados, a fim de restringir-se 
a ação do Presidente. 

Espero que, criado aquêle Serviço, seja 
escolhido um homem à altura da função, capaz de 
desempenhá-la para honra nossa, como tantos que, 
à frente de Institutos, Repartições e Departamentos, 
têm sabido honrar cargos que exercem.  
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 6-C. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 6-C 
 
A letra "a" do art. 11, acrescente-se no final: 
... "escolhido de uma lista triplice resultante de 

eleição entre os associados ativos e contribuintes". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 7-C, com pareceres contrários das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Serviço. Público. 

O SR. OTHON MÄDER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, o art. 15 
estabelece, a meu ver, equivalência improcedente. 

Determina êle: 
"Ao SASSE ficam assegurados os direitos, 

regalias, isenções e privilégios de que goza a 
Fazenda Nacional". 

Quer-me parecer que não é possível 
equipararmos um instituto autárquico à Fazenda 
Nacional. Esta, órgão de Direito Público, goza de 
privilégios e direitos que não podem ser outorgados 
a nenhuma entidade autárquica. 

Podíamos satisfazer o deseja dos economiários, 
isentando-os de taxas e contribuições, assim como, 
assegurando-lhes o que já é concedido aos demais 
Institutos, isto é, incluindo no projeto disposição 
segundo a qual "o Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários fica isento de taxas, impostos 
e demais tributos que recaírem sôbre suas atividades, 
seus bens e seu patrimônio, em geral". 

Jamais, no entanto, através de inciso que me 
parece completamente errado. 

Se o SASSE ficasse equiparado à Fazenda 
Nacionall; com idênticos direitos, regalias, vantagens 
e privilégios, começaria por admitir que qualquer 
ação atentatória aos seus interêsses teria de ser 
defendida pelo Procurador ou Procuradoria 
Seccionais da República. 

A meu ver, os Institutos devem ter seu corpo 
de advogados e juristas; e não lhes devemos facultar 
o direito de se utilizarem dos serviços dos 
Procuradores da Fazenda Nacional para lhes 
defenderem os interêsses. Procurei corrigir êste 
lapso através da Emenda número 7, que, estou 
certo, evitará futuras confusões e melhorará 
sensívelmente o Projeto. (Muito bem). 

O SR. GILBERTO MARINHO  
(para encaminhar a votação): – Se- 
 
__________________ 
* Náo foi revisto pelo orador. 
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nhor Presidente, a redação do art. 15, de nenhum 
moda quis, nem poderia querer confundir o Serviço 
de Assistência e Seguro Social com o Estado pois 
adotou técnica já em uso, já incorporada á legislação 
brasileira. 

Prova a nossa asserção o que consta, 
expressamente, da Lei nº 2.865, de 12 de dezembro 
de 1940, que, no seu art. 4º dispõe o seguinte: 

"Art. O IPASE goza dos privilégios conferidos 
à Fazenda Nacional, a qual se equipara, etc." 

Assim se procede com os demais Institutos; 
daí a extensão dos benefícios, também ao SASSE. 

O SR. OTHON MÄDER: – Um êrro não 
justifica outro. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Neste caso 
não é êrro; é acêrto e acêrto integral. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 7-C. Os Senhores Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 7-C 
 

Substitua-se no art. 15, no final: 
Onde diz: 
... "A Fazenda Nacional". 
Diga-se: 
... "os institutos e caixas de previdência social 

de outras categorias profissionais". 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda nº 8. Os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. 

Está rejeitada. 
E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 8 
 

Acrescente-se ao art. 6º mais um parágrafo 
com a seguinte redação: 

"§ 2º O plano e as operações a que se refere o 
parágrafo anterior, deverão obedecer à legislação 
 

de seguro existente no País, consubstanciada  
no Decreto-lei número 7.035, de 1946 e  
diplomas posteriores e fiscalizados pelo 
Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização". 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo sido rejeitadas 
tôdas as emendas, o projeto vai à sanção. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 36, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das  
Relações Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
20.000.000,00 para custear a construção do Colégio 
Experimental Paraguai-Brasil, tendo Parecer 
favorável, sob nº 231, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
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 36, DE 1957 

 
(Nº 1.841-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério das Relações Exteriores, o crédito  
especial de Cr$ 20.000.000,00 para custear  
a construção do Colégio Experimental Paraguai-
Brasil. 

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

autorizado a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros), para  
custear a construção do Colégio Experimental 
Paraguai-Brasil. 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo número 11, de 1956, originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas denegatório de registro ao 
contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura  
e Dorimendonte Teixeira Ferrer, para financiamento 
de obras destinadas á irrigação das terras  
de sua propriedade, situadas no Município de Lavras 
da Mangabeira, Estado do Ceará, tendo  
Pareceres favoráveis (ns. 223 e 224 de 1957), 
 das Comissões de Constituição e Justiça; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Os Srs. Senadores que aprovam a projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto avrovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 11, DE 1956 
 
(Nº 47-A-56, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o ato do Tribunal de Contas 

denegatório ao registro do contrato celebrado  
entre o Ministério da Agricultura e Dorimendonte 
Teixeira Ferrer e sua espôsa Necita de Souza  
Ferrer. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o ato do Tribunal de Contas 

que negou registro ao contrato celebrado em 24 de 
novembro de 1954, entre o Ministério da Agricultura e 
Dorimendonte Teixeira Ferrer, e sua espôsa, Necita de 
Souza Ferrer para financiamento de obras desti- 
 

nadas a irrigação de terras de sua propriedade, 
situadas no Município de Lavras da Mangabeira, 
Estado do Ceará. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE: – Como, evidentemente, 

não há numero no recinto para o prosseguimento 
dos trabalhos, vou levantar a sessão. Designo para a 
de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 58, de 1956, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o Convênio de Cooperação 
para o estudo do aproveitamento da energia 
hidráulica dos rios Acaraí e Mondaí, firmado pelo 
Brasil e pela República do Paraguai, tendo 
Pareceres favoráveis (ns. 248 a 252, de 1957), das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de 
Economia; de Relações Exteriores; e de Finanças. 

2 – Discussão única do Requerimento nº 154, 
de 1957, do Sr. Senador Vivaldo Lima, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado, do Comunicado 
da Cruz Vermelha Brasileira sôbre o Dia Mundial da 
Cruz Vermelha. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 20, de 1954, que reduz de 20% 
anualmente, com base no volume exportado em 
1953, as, exportações de minério de manganês das 
jazidas do Estado de Minas Gerais, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 219 e 220, de 1957, das 
Comissões: de Economia e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 302, de 1956, que concede isenção de 
direitos de importação, impôsto de consumo e mais 
taxas aduaneiras para os materiais e mercadorias 
importados pela Companhia de Eletricidade do Alto Rio 
Grande, tendo Pareceres favoráveis (ns. 205 e 206, de 
1957), das Comissões de Economia e de Finanças. 
5 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 
47, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 10.700.000,00, para pagamento de 
  



– 157 – 
 
aluguéis correspondentes ocupação da Casa da 
Itália pela Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil, tendo Parecer favorável, sob 
nº 282, de 1957, da Comissão de Finanças. 

6 – Primeira discussão do Projeto de  
Lei do Senado nº 36, de 1953, que regula o serviço 
de radiodifusão e o uso e a exploração dos canais 
para o mesmo designados, tendo Pareceres  
(ns. 42 a 46, de 1956, e 229 e 230, de 1957),  
das Comissões de Constituição e Justiça,  
favorável, com as Emendas que oferece, de  
ns. 1-C a 7-C; de Educação e Cultura, favorável ao 
projeto e às emendas; de Legislação Social, fa- 
 

vorável ao projeto e às emendas; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, favorável ao 
projeto e às emendas da Comissão de Constituição e 
Justiça, oferecendo subemenda a de nº 1-C e 
apresentando a de nº 8-C; de Relações Exteriores, 
favorável ao projeto e às emendas da Comissão de 
Constituição e Justiça; de Serviço Público Civil, 
favorável ao projeto e às emendas, com exceção da 
de nº 1-C; e de Finanças, favorável ao projeto e às 
emendas. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 18 horas e 10 

minutos. 

 



33ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 9 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES LIMA TEIXEIRA E FREITAS CAVALCANTI 
 
Ás 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  

Mello – Sebastião Archer – Victorino Freire – João 
Mendes – Mendonça Clark – Onofre Gomes – 
Fausto Cabral – Fernandes Távora – Kerginaldo 
Cavalcanti – Georgino Avelino – Reginaldo 
Fernandes – Ruy Carneiro – João Arruda – Argemiro 
de Figueiredo – Novaes Filho – Nelson  
Firmo – Ezechias da Rocha – Freitas Cavalcanti – 
Rui Palmeira – Júlio Leite – Lourival Fontes –  
Neves da Rocha – Juracy Magalhães – Lima  
Teixeira – Carlos Lindenberg – Attilio Vivacqua  
– Lutterbach Nunes –. Arlindo Rodrigues – 
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro  
– Gilberto Marinho – Bernardes Filho – Lima 
Guimarães – Lino de Mattos – Moura Andrade  
– Sylvio Curvo – João Villasbôas – Filinto  
Müller – Othon Mäder – Gaspar Velloso –  
Gomes de Oliveira – Francisco Gallotti –  
Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt. – 
(49). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 49 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Sylvio Curvo, servindo de 2º  

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

O Sr. Ezechias da Rocha, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício do Chefe do Gabinete Civil da 

Presidência da República, restituindo os autógrafos 
do projeto, vetado pelo Sr. Presidente da República e 
mantido pelo Congresso Nacional, que concede 
pensão mensal às viúvas dos fundadores da 
Universidade do Paraná, vista não haver sido feita 
pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo 
constitucional, a respectiva promulgação. 

Aviso do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
nos seguintes têrmos: 

DAI-DPO-DC-8-604. (00) 
Em 30 de abril de 1957. 
XLVI Conferência Interparlamentar em Londres. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. 

Exa. que, segundo comunicação recebida da 
Embaixada do Brasil em Londres, a XLVI Conferência 
Interparlamentar será realizada naquela Capital, no 
período de 12 a 19 de setembro vindouro, havendo o 
Presidente do Grupo Britânico da União 
Interparlamentar manifestado a esperança de contar 
com o comparecimento de uma Delegação de 
Congressistas brasileiros àquele importante conclave. 

2. Esperando receber, oportunamente, a agenda 
do Congresso em aprêço, encaminha-la-ei com prazer 
a V. Exa., a fim de que possa o Senado Federal 
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ficar inteirado de todos os pormenores a respeito. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos do meu profundo respeito. – José 
Carlos de Macedo Soares. 

Publique-se. 
Ofícios da Câmara dos Deputados, ns. 584 e 

588, encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos de lei: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 82, DE 1957 
 

Nº 3.930-B, de 1953, na Câmara dos Deputados 
 
Regula a contagem de tempo de serviço para 

os pára-quedistas militares. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os pára-quedistas militares contarão, 

para todos os efeitos, 6 (seis:) meses de efetivo 
serviço para cada 8 (oito) saltos de pára-quedas, de 
avião em vôo, executados na forma da presente lei, 
até o limite de 80 (oitenta) saltos, como 
compensação do grande desgaste orgânico e 
inúmeras alteraçees fisiológicas que decorrem da 
prática obrigatória e riscos continuados da função de 
pára-quedistas. 

Art. 2º A contagem de saltos, para efeito de 
tempo de serviço, será feita por fração de 1/20 do 
número de saltos limite. 

§ 1º Para efeito dêste artigo, só poderão ser 
computados anualmente até duas frações. 

§ 2º As frações menores de 2 (dois)  
saltos serão desprezadas, e as iguais ou  
superiores serão arredondadas para 4 (quatro) 
saltos. 

Art. 3º Para efeito de .cotagem de tempo de 
serviço, o Boletim Interno da Unidade publicará, no 
primeiro mês de cada ano, a relação dos  
militares que tenham executado saltos no ano 
anterior. 

Art. 4º Serão computados todos saltos 
realizados até a data da publicação da presente lei, 
inclusive os executados em país estrangeiro, 
devidamente autorizados. 

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

Ás Comissões de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 83, DE 1957 
 

Nº 519-B, de 1955, na Câmara dos Deputados 
 
Autoriza o Poder Executivo a efetuar 

empréstimos para construção de pequenos açudes 
na área do Polígono das Sêcas, e revoga as Leis ns. 
614, de 2 de fevereiro de 1949, e 1.255, de 4 de 
dezembro de 1950. 

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

efetuar empréstimos aos agricultores, residentes na 
área do Polígono das Sêcas, para construção de 
pequenos açudes, até à importância de Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros). 

§ 1º As operações serão iniciadas 30 (trinta) 
dias após a vigência desta lei e correrão à conta da 
importância de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de cruzeiros). 

§ 2º E' o Poder Executivo autorizado a 
despender a importância, de que trata êste artigo, a 
qual será levada à conta dos saldos acumulados dos 
exercícios anteriores dos recursos, a que se refere o 
art. 198 da Constituição Federal. 

Art. 2º Os empréstimos serão realizados pelo 
prazo máximo de 10 (dez) anos, pagos em 
prestações anuais, a partir do segundo ano, a juros 
de 3% (três por cento) ao ano, não se exigindo 
garantia real para a operação. 

Parágrafo único. O beneficiário não poderá, 
entretanto, alienar ou gravar, de qualquer maneira, o 
imóvel, senão pagando integralmente a dívida. 

Art. 3º Agricultores, para os efeitos desta lei, 
são as pessoas físicas que exerçam, por conta 
própria, a exploração agrícola. 

Art. 4º Pequenos açudes são os com 
capacidade a partir de 150.000m3 (cento è cinqüenta 
mil metros cúbicos). 

 



– 160 – 
 

Art. 5º O Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas prestará a assistência técnica que 
fôr reclamada pelos agricultores e, durante a 
construção dos açudes, fiscalizará a sua execução. 

Parágrafo único. Os estudos técnicos, para 
construção dos açudes poderão, também, ser 
executados pelas repartições especializadas dos 
Estados, sujeitos aprovação do DNOCS para a 
concessão de empréstimo. 

Art. 6º O pretendente a empréstimo deverá 
requerê-lo ao Distrito do DNOCS, a que fôr 
subordinado, apresentando os seguintes documentos: 

a) atestado do Prefeito, ou Juiz de sua 
jurisdição, de que exercita exploração agrícola na 
propriedade onde pretende construir o açude; 

b) prova de propriedade das terras, certidão 
negativa do registro de hipoteca ou venda condicional. 

Art. 7º Não serão concedidos empréstimos para 
obras que se localizem dentro das bacias hidrográficas 
de açudes públicos de capacidade superior a 5.000.000 
m3 (cinco milhões de metros cúbicos). 

Art. 8º Autorizado o empréstimo, será lavrada 
a escritura por instrumento particular, assinado pelo 
representante da Fazenda Pública e subscrita por 
duas testemunhas, reconhecidas as firmas e 
registradas em livro próprio, por transcrição integral, 
na sede do Distrito do DNOCS. 

Art. 9º Os pagamentos das importâncias do 
empréstimo serão realizados pelo tesoureiro do 
DNOCS, após determinação do chefe do Distrito, 
mediante apresentação de fôlhas do pagamento do 
pessoal empregado na construção da obra. 

Art. 10. Das decisões denegatórias do chefe 
do Distrito caberá recurso para o Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e 
Ministro da Viação e Obras Públicas. 

Art. 11. O recebimento das unidades dos 
empréstimos e respectivos juros será feito na sede 
do Distrito. Estas importâncias serão creditadas ao 
fundo a ser criado de acôrdo com o art. 198 da 
Constituição Federal. 

Art. 12. O inadimplemento das  
obrigações contratuais importará na cobran- 
 

ça judicial, salvo motivo de fôrça maior. 
Parágrafo único. Considera-se motivo de fôrça 

maior a eclosão de sêcas com ausência de chuvas, 
nas épocas próprias, e pragas que danifiquem ou 
matem as lavouras. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigorna data de 
sua publicação, ficando revogadas as Leis ns. 614, 
de 2 de fevereiro de 1949, e 1.255, de 4 de 
dezembro de 1950. 

Ás Comissões de Constituição e Justiça, de 
Economia, de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas e de Finanças. 

1) Prestação de contas da cota do  
impôsto de renda recebida pelas Prefeituras 
Municipais: 

Do Prefeito Municipal de Marapanin, PA; 
Do Prefeito Municipal de Nazaré, PI; 
Do Prefeito Municipal de Capelinha, MG; 
Do Prefeito Municipal de Serranos, MG; 
Do Prefeito Municipal de Avai, SP; 
Do Prefeito Municipal de Seára, SC; 
Do Prefeito Municipal de Timbó, SC. 
2) Apelos no sentido da rápida aprovação das 

seguintes proposições: 
Projeto de Lei do Senado nº 3, de  

1955, que dispõe sôbre a aplicação da  
cota do impôsto de renda destinada aos  
municípios; 

– do presidente da Câmara Municipal de Santa 
Fé do Sul, SP; 

Projeto de Lei nº 16-55 (no Senado)  
que modifica o art. 278 do Decreto-lei nº  
5.452, de 1-5-43 (Consolidação das Leis do 
Trabalho); 

– do Presidente da Câmara de Vereadores de 
Cachoeira, RS; 

Projeto de Lei do Senado nº 15-56, que 
restabelece a aposentadoria ordinária integral para 
os bancários; 

– do Sr. Alvaro Aragão e outros do Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 
Pernambuco, PE; 
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– do Sr. Aurélio Alves de Moura e outros 
funcionários do Banco Ultramarino Brasileiro, S.A., 
de São Paulo, SP; 

– do Sr. Ronaldo Pinardi e outros funcionários 
da Banco Estado de São Paulo, SP; 

– do Sr. Daryo Mariano da Silva e  
outros funcionários do Banco do Brasil de São Paulo, 
SP; 

– do Sr. Demézio Rodrigues Teixeira e outros 
funcionários do Banco Interestadual Brasil S. A., de 
Sao Paulo, SP; 

– do Sr. José Scopoldi e outros funcionários 
do Banco Comércio Indústria Minas Gerais S.A., de 
São Paulo, SP; 

– do Sr. Clóvis R. de Franca e outros 
funcionários do Banco Comércio e Indústria de São 
Paulo, S.A., SP; 

– do Sr. Gerson de Oliveira Dória e outros 
funcionários do Banco Nacional da Cidade de São 
Paulo, S.A,, SP; 

– do Sr. Milton Toledo e outros funcionários do 
Banco Estado de São Paulo, S. A., SP; 

– do Sr. Roberto de Carvalho Torres e outros 
funcionários do Banco do Estado de São Paulo, em 
Andradina SP; 

– do Sr. Lívio Frioli Júnior e outros funcionários 
do Banco Nacional Cidade de São Paulo, SP; 

– do Sr. Walter Moretti Silva e outros 
funcionários do Banco Real Canadá, de São Paulo, 
SP; 

– do Sr. Rubens de Oliveira Groppa e outros 
funcionários do Banco Cruzeiro do Sul São Paulo, 
SP; 

– do Sr. Aurélio de Andrade Costa e outros 
funcionários do First National City Bank New York de 
São Paulo, SP; 

– do Presidente do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, SP; 

– do Sr. Moisés Ligabuel e outros funcionários 
de Bancos do Estado de São Paulo; 

– do Sr. Antônio Antunes e outros funcionários 
do Banco Paulista Comércio, S.A, de São Paulo,  
SP; 

– do Sr. José de Sá e outros funcionários da 
Banco do Brasil S.A., de São Paulo, SP; 

– do Sr. Fausto Pacheco de Mello e outros 
funcionários do Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de São Paulo, SP; 

– do Sr. Abelcio Bittencourt Dias e outros 
funcionários do Banco Estado de São Paulo, S.A., 
SP; 

Do Sr. Luiz Amedeo Samario e outros 
funcionários do Banco Hipotecário e Agrícola do 
Estado de Minas Gerais S.A., de São Paulo, SP; 

– Do Sr. Vicente Soares de Paula, e outros 
funcionários do Banco do Brasil S.A., de São Paulo, 
SP; 

– Do Sr. Dante R. C. Jordão, e outros 
funcionários do Banco Comercial do Estado de São 
Paulo, SP; 

– Do Sr. José Ferreira e outros funcionários do 
Banco Francês e Brasileiro S.A., de São Paulo, SP; 

– Do Sr. Reinaldo Martins e outros 
funcionários do Bancos do Estado de São Paulo, SP; 

– Do Sr. Ricardo A. Pereira e outros bancarios 
paulistas. 

Do Presidente do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários do Distrito Federal. 

Do Sr. Joaquim Paiva e Silva, de Pouso 
Alegre, MG; 

Do Presidente da Câmara de Vereadores de 
Vacaria, RS; 

Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1956, que 
dá nova redação a artigos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (Estabilidades e indenização dos 
trabalhadores). 

Do Secretário-Geral do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo, SP. 

Projeto de Lei nº 326-56 (no Senado) que 
modifica o art. 226 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (Regime de 6 horas de trabalho). 

Do Presidente da Câmara Municipal de São 
Leopoldo, RS. 

Projeto de Lei nº 1.582, de 1956, (na Câmara) 
que estende aos pensionistas do IPASE os 
benefícios previstos na Lei nº 2.743, de 12 de março 
de 1956. 

Do Presidente da Assembléia Legislativa do 
Amazonas. 

Projeto de Lei nº 1.957, de 1956 (na Câmara) 
que acrescenta inciso ao artigo nº 184 da Lei nº 
1.711 de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União) Aposentadoria 
aos 30 anos de serviço. 

Do Presidente da Câmara Municipal de Caxias 
do Sul, RS. 
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Projeto de Lei n. 61-57 (no Senado) que cria a 
Universidade do Pará e dá outras providências. 

Do Presidente do Sindicato dos Condutores e 
Veículos Rodoviários de Belém, PA. 

Projeto de Lei (na Câmara) número 2.362-57 
que concede o auxílio de Cr$ 4.000.000,00 a 
diversos municípios goianos para construção e 
conservação de pontes (prejuízos causados pelas 
enchentes). 

Da Câmara Municipal de Itumbiara, GO. 
Projeto de Lei de Emenda Constitucional que 

visa a reforma do Poder Judiciário. 
Do Presidente da Assembléia Legislativa da 

Estado do Rio de Janeiro. 
3) – Comunicação de eleição e posse: 
Da Mesa da Assembléia Legislativa do 

Amazonas; 
Diretoria da Federação Mariana do Amazonas. 
Da Diretoria da Federação das Sociedades 

Beneficentes do Estado do Pará. 
Da Mesa da Câmara Municipal de Santarém, 

PA. 
Da Mesa da Assembléia Legislativa do Ceará. 
Da Mesa da Assembléia Legislativa de 

Pernambuco. 
Da Mesa da Câmara Municipal de Capela, AL. 
Da Mesa da Câmara Municipal de Salvador, BA. 
Da Mesa da Câmara Municipal de Cachoeira 

de Goiás, GO. 
Da Diretoria da Associação dos Diplomados 

da Escola Superior de Guerra, da Fortaleza São 
João, Urca, Distrito Federal. 

Da Diretoria da Associação dos Sub-Oficiais 
da Armada do Rio, DF. 

Da Diretoria da Sociedade Musical Brasil-
Portugal, de Realengo, Distrito Federal. 

Da Mesa da Assembléia Legislativa de São 
Paulo, SP. 

Da Mesa da Câmara Municipal de Dôres de 
Campos, MG. 

Da Mesa da Câmara Municipal de Ipuá, SP. 

Do Prefeito Municipal de Ipuã. – SP. 
Da Diretoria da Associação dos Lavradores de 

Santa Salete, SP. 
Da Mesa da Câmara Municipal de Ubirajara, 

SP. 
Da Diretoria da Federação Universitária 

Paulista de Esportes de São Paulo, SP. 
Do Prefeito Municipal de Pacaembú, SP. 
Da Mesa da Câmara Municipal de Santo 

Antônio da Platina, PR. 
4) – Solicitações e sugestões para 

apresentação de proposição: 
Que estenda o salário-mínimo aos 

trabalhadores rurais. 
Da Câmara Municipal de Botucatu, SP. 
Que aumente o valor do empréstimo de Cr$ 

150.000,00 e do imóvel para Cr$ 650.000,00, 
constando os mesmos do regulamento do Banco do 
Brasil S.A. 

5) – Diversos assuntos. 
Da Câmara Municipal de Garça. – SP. 
Manifestações contrárias ao projeto de lei que 

visa à prorrogação dos mandatos. 
Da Câmara Municipal de Araçatuba, SP. 
Da Câmara Municipal de Mauá, SP. 
Da Câmara Municipal de Santo Anastácio,  

SP. 
Da Câmara Municipal de Niterói, RJ. 
Solicitando no sentido de ser proibida a 

importação de banha estrangeira. 
Da Câmara Municipal de Crisciumal, RS. 
Da Câmara Municipal de Cruz Alta, RS. 
Da Câmara Municipal de Pôrto Lucena,  

RS. 
Da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro, manifestando-se contrária a qualquer 
modificação na orientação da Petrobrás. 

Da Câmara Municipal de Niterói, Rio de 
Janeiro, manifestando-se contrária à suspensão do 
funcionamento da Associação Brasileira dos Direitos 
do Homem. 
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Da Câmara Municipal de Araçatuba, SP, 
manifestando-se solidária com o Senado Federal no 
que diz respeito à necessidade de ser o mesmo 
ouvido sôbre a cessão da Ilha de Fernando Noronha 
para instalação, de base de teleguiados dos Estados 
Unidos da América do Norte. 

Do Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro 
de Franca, SP, manifestando-se contrário à 
suspensão da venda dos selos comemorativos do 1º 
Centenário da Codificação Espírita. 

Da Câmara Municipal de Graça, SP, 
comunicando a inserção na Ata dos trabalhos 
daquela Câmara, de um voto de satisfação pela 
eleição do doutor Miguel Leud para 4º Secretário da 
Mesa da Câmara Federal. 

Da Câmara Municipal de Jacareí, SP, 
manifestando-se contrária à rejeição pelo Congresso 
do veto do Senhor Presidente à lei dos Cadillacs. 

Da Câmara Municipal de Leme, SP, 
comunicando solidariedade aos lavradores e 
industriais da mandioca que protestam contra a 
abolição da mistura da raspa de mandioca no trigo. 

Da Câmara Municipal de Ribeirão Prêto, SP, 
congratulando-se pela aprovação do projeto de lei 
que dispõe sôbre a aplicação de 50% da 
arrecadação do impôsto de renda a zona rural. 

Da Associação dos Advogados de São Paulo, 
manifestando-se contrária ao projeto que trata da 
federalização das Justiças estaduais. 

Da Câmara Municipal de São Vicente, SP, 
solicitando providências para que a Petrobrás, não 
realize construções de instalações de bombeamento 
de petróleo naquela cidade. 

Da Câmara Municipal de Vera Cruz, SP, 
apelando para a rejeição do Projeto de Lei que 
institui o divórcio no país. 

Do presidente da Associação, Mineira dos 
Proprietários de Imóveis de Belo Horizonte, MG, 
enviando nota publicada no "Estado de Minas" sôbre 
a liberação dos aluguéis. 

Telegramas: 
Congratulações pela aprovação do Projeto de 

Lei que restabelece a aposentadoria ordinária 
integral dos bancários. 

Do Sindicato dos Bancários de João Pessoa, 
PB. 

Da Sindicato dos Bancários de São Paulo, SP. 
Do Sr. Breno Oliveira, em nome da classe 

bancária de Caxias, RS. 
Solicitações no sentido de ser rejeitado o veto 

presidencial ao projeto que assegura direitos aos 
ferroviários. 

Dos Ferroviários de Santos a Jundiaí, SP. 
Da Câmara de Vereadores de Cruz Alta, RS. 
Da Associação dos Ferroviários Rio-

grandenses, RS. 
Do Prefeito Municipal de Ourinhos, SP, 

comunicando os prejuízos causados nas lavouras 
daquêle município pelas enchentes. 

Da Câmara Municipal de São Borja, RS, 
solicitando providências para que o caso de 
Fernando de Noronha seja submetido ao Poder 
Legislativo. 

Da Câmara de Santa Vitória do Palmar, RS, 
manifestando-se contrária ao atentado brutal de 
grupos capitalista interessados em desalojar 
posseiros de terras, em Goiás. 

Cartão do presidente do Serviço Social do 
Comércio e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial, remetendo relatório das atividades 
daqueles serviços no biênio de 1954-1956. 

 
PARECER Nº 265, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1957, que 
estende a jurisdição das Juntas de Conciliação e 
Julgamento do Distrito Federal aos Municípios de 
Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis e 
Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 1.834-B, de 1956, é 

oriundo da Câmara dos Deputados, e visa estender a 
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento 
do Distrito Federal aos Municípios de Duque de 
Caxias, São João de Meriti, Nilópolis e Nova Iguaçu, 
do Estado do Rio de Janeiro. 
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O autor dessa proposição que é o nobre 
Deputadu Aarão Steinbruch, justifica a providência e 
salienta que os referidos municípios são vizinhos do 
Distrito Federal, onde já foram criadas mais seis 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Por outro lado, o ilustre Deputado salienta que 
os juízes de Direito das comarcas sediadas naqueles 
municípios vivem assoberbados com os serviços 
ordinários de suas Varas, sendo demais que se lhes 
exija o maior esfôrço decorrente da Justiça do 
Trabalho. 

O projeto foi devidamente estudado na 
Câmara, onde recebeu parecer favorável das 
Comissões de Constituição e Justiça e Legislação 
Social. 

A Comissão de Justiça do Senado foi 
chamada a pronunciar-se sôbre o aspecto 
constitucional do Projeto em aprêço, em virtude do 
requerimento formulado em plenário, pelo nobre 
Senador Villasbôas. Não temos, entretanto, razões 
para discordar do Parecer emitido pela douta 
Comissão de Justiça da Câmara. A Justiça do 
Trabalho é hoje um poder constitucionalizado. É 
parte integrante de um dos poderes da União, ou 
seja, do Poder Judiciário, "ex vi" dos arts. 36 e 94, 
número V da Constituição da República. 

A lei institucional da Justiça do Trabalho é a 
consubstanciada nos artigos 122 e 123 da Carta 
Magna. Pelo disposto no primeiro dêsses artigos, 
verifica-se que são órgãos da Justiça do Trabalho; o 
Superior Tribunal do Trabalho; os Tribunais 
Regionais do Trabalho e as Juntas ou Juízes de 
Conciliação e Julgamento. 

O art. 123 também citado, acentua o cunho 
especializado da Justiça do Trabalho e lhe fixa a 
natureza das funções – conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre empregados e 
empregadores e as demais controvérsias oriundas 
de relações do trabalho, regidas por lei especial. 

Fixados êsses pontos substanciais para 
instituição da Justiça do Trabalho, a Constituição 
Federal deixou à Legislação Ordinária (art. 122, 
parágrafo V) tôda a matéria referente a investidura, 
jurisdição, competência, garantias e condições de 
exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. A 
própria constituição desta foi cometida respeito ao  
 

princípio da paridade de representação de 
empregados e empregadores. 

Ora, o Projeto de Lei nº 1.834 altera, 
ampliando, a jurisdição das Juntas de Conciliação do 
Distrito Federal, estabelecendo que os dissídios 
individuais e coletivos entre empregados e 
empregadores, verificados nos municípios 
enumerados na proposição, fiquem submetidos à 
jurisdição das Juntas de Conciliação e julgamento do 
Distrito Federal. 

O Projeto envolve assim matéria que, 
evidentemente, o legislador constituinte deixou ao 
livre arbítrio do legislador ordinário. 

Ajusta-se assim, aos preceitos constitucionais, 
regulando a jurisdição de um órgão da Justiça do 
Trabalho o que vale dizer, dispondo sôbre matéria 
expressamente deixada à Lei Ordinária pela 
Constituição da República. 

E' bem verdade que as funções pertinentes 
às Juntas de Conciliação e Julgamento,  
nas comarcas onde elas não forem instituídas, 
poderão ser atribuídas aos juízes de Direito. Mas, 
essa faculdade que a Constituição defere à Lei, não 
foi utilizada pelo ilustre autor do projeto que 
entendeu mais razoável, dentro do sistema da 
especialização, envolver na jurisdição das Juntas 
do Distrito, os dissídios individuais e coletivos  
que se verificarem nos municípios que o projeto 
nomeia. 

Isso pôsto, somos de parecer favorável  
à constitucionalidade do Projeto nº 1.834-B, de  
1956. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – 
Argemiro de Figueiredo, Presidente e Relator. – Ruy 
Carneiro – Lima Guimarães, pela constitucionalidade 
e contra a conveniência. – Daniel Krieger – Gaspar 
Velloso – Lourival Fontes. 

 
PARECER Nº 266, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 

4, de 1957. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a redação  

final (fl. Anexa) do Projeto de Lei nú-  
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mero 4, de 1957, originário do Senado Federal. 
Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – 

Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gaspar Velloso. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 266, DE 

1957 
 

Redação final do Projeto de Lei do Senado  
nº 4, de 1957, que denomina Escola Técnica 
Coriolano de Medeiros a Escola Industrial de João 
Pessoa. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Passa a denominar-se "Escola Técnica 

Coriolano de Medeiros" a Escola Industrial de João 
Pessoa, na Capital da Paraíba. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
PARECER Nº 267, DE 1957 

 
Redação final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1957. 
 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a redação final  

(fl. anexa) do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei nº 1, de 1957, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 267, DE  

1957 
 

Redação final do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1957, que abre ao 
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região – o crédito 
suplementar de Cr$ 485.100,00 em refôrço de 
dotação para o exercício de 1956. 

Substitutivo 
 

Ao projeto 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Abre ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho 

– Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região – o 
crédito especial de Cr$ 485.100,00 em refôrço de 
dotação para o exercício de 1956. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aberto ao Poder Judiciário – Justiça 

do Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região – o crédito especial de Cr$ 485.100,00 
(quatrocentos e oitenta e cinco mil e cem cruzeiros) 
para atender ao pagamento de vencimentos de 
funcionários relativo ao exercício de 1956. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário". 

 
PARECER Nº 268, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 

5, de 1957. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei número 5, de 1957, 
originário da Câmara dos Deputados, feita, no texto, 
a substituição da palavra "patrício" pela outra 
"brasileiro". 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gaspar Velloso. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 268,  

DE 1957 
 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 
5, de 1957, que concede a pensão especial de Cr$ 
5.000,00, mensais, ao jornalista e educador brasileiro 
Jacy do Rêgo Barros. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida ao jornalista  

e educador brasileiro Jacy do Rego  
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Barros a pensão especial de Cr$ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros) mensais, como reconhecimento público e 
prêmio aos seus trabalhos. 

Art. 2º O pagamento da pensão de que trata o 
art. 1º correrá à conta da verba orçamentária do 
Ministério da Fazenda destinada aos pensionistas da 
União. 

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

 
PARECER Nº 269, DE 1957 

 
Redação final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 1956. 
 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
nº 253, de 1956, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 269, DE 

1957 
 

Redação final do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 1956, que 
acrescenta parágrafo ao art. 3º e transforma o 
parágrafo único do art. 4º em parágrafo 1º, 
acrescentando-se-lhe um parágrafo, da Lei nº 1.295, 
de 27 de dezembro de 1950 (Estabelece nomes para 
o registro de diplomas expedidos pelos 
estabelecimentos de ensino). 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

 
Ao projeto 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
"Altera dispositivos de Lei número 1.295, de 

27 de dezembro de 1950, que estabelece normas 
para o registro de diplomas expedidos pelos 
estabelecimentos de ensino. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O parágrafo 1º, do art. 3º, da Lei n. 

1.295, de 27 de dezembro de 1950, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 3º ............................................................... 
§ 1º Feito regularmente o curso, os  

órgãos competentes do Ministério da Educação e 
Cultura aporão visto aos documentos escolares 
dando ciência do fato ao estabelecimento 
remetente". 

Art. 2º O parágrafo único, do artigo 4º, da Lei 
nº 1.295, de 27 de dezembro de 1950, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 4 ................................................................ 
Parágrafo único. Com o certificado ou o 

diploma de conclusão do curso, o diretor do 
estabelecimento enviará, devidamente autenticado, 
à repartição incumbida do exame de regularidade 
legal do curso, o histórico escolar, minucioso e 
completo, para rápida solução do registro. No 
tocante ao curso secundário exigir-se-á, apenas, 
referência ao ofício que comunicou a sua 
regularidade". 

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

 
PARECER Nº 270, DE 1957 

 
Redação final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 260, de 1951. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a redação final (fls. 

anexas) do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
nº 260, de 1951, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gaspar Velloso. 
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ANEXO AO PARECER Nº 270, DE 
1957 

 
Redação Final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 260, de 1953, que 
regulamenta as atividades dos empregados 
viajantes. 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

 
Ao projeto (Emenda nº 1-C) 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
"Regulamenta as atividades dos empregados 

viajantes. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As atividades dos empregados 

vendedores, viajantes ou pracistas, serão reguladas 
pelos preceitos desta lei, sem prejuízo das normas 
estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho 
– Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – no 
que lhes forem aplicáveis. 

Art. 2º O empregado vendedor terá direito à 
comissão avançada sôbre as vendas que realizar. 
No caso de lhe ter sido reservada expressamente, 
com exclusividade, uma zona de trabalho, terá êsse 
direito sôbre as vendas ali realizadas diretamente 
pela emprêsa ou por um preposto desta. 

§ 1º A zona de trabalho do empregado 
vendedor poderá ser ampliada ou restringida de 
acôrdo com a necessidade da emprêsa, respeitados 
os dispositivos desta lei quanto à irredutibilidade da 
remuneração. 

§ 2º Sempre que, por conveniência da 
emprêsa empregadora, fôr o empregado viajante 
transferido da zona de trabalho, com redução de 
vantagens, ser-lhe-á assegurado, como mínimo de 
remuneração, um salário correspondente à média 
dos 12 (doze) últimos meses, anteriores à 
transferência. 

Art. 3º A transação será considerada aceita se 
o empregador não a recusar por escrito, dentro de 10 
(dez) dias, contados da data da proposta. Tratando-
se de transação a ser concluída com comerciante ou 
emprêsa estabelecida noutro Estado ou no 
estrangeiro, o prazo para aceitação ou recusa da  
 

proposta de venda será de 90 (noventa) dias, 
podendo, ainda, ser prorrogado, por tempo 
determinado, mediante comunicação escrita feita ao 
empregado. 

Art. 4º O pagamento de comissões e 
percentagens deverá ser feito mensalmente, 
expedindo a emprêsa, no fim de cada mês, a conta 
respectiva com as cópias das faturas 
correspondentes aos negócios concluídos. 

Parágrafo único. Ressalva-se às partes 
interessadas fixar outra época para o pagamento de 
comissões e percentagens o que, no entanto, não 
poderá exceder a um trimestre, contado da aceitação 
do negócio, sendo sempre obrigatória a expedição, 
pela emprêsa, da conta referida neste artigo. 

Art. 5º Nas transações em que a emprêsa se 
obrigar por prestações sucessivas, o pagamento das 
comissões e percentagens será exigível de acôrdo 
com a ordem de recebimento das mesmas. 

Art. 6º A cessação das relações de trabalho, 
ou a inexecução voluntária do negócio pelo 
empregador, não prejudicará a percepção das 
comissões e percentagens devidas. 

Art. 7º Verificada a insolvência do comprador, 
cabe ao empregador o direito de estornar a comissão 
que houver pago. 

Art. 8º Quando fôr prestado serviço de 
inspeção e fiscalização pelo empregado vendedor, 
ficará a emprêsa vendedora obrigada ao pagamento 
adicional de 1/10 (um décimo) de remuneração 
mensal atribuída ao mesmo. 

Art. 9º O empregado vendedor viajante não 
poderá permanecer em viagem por tempo superior a 
6 (seis) meses consecutivos. Em seguida a cada 
viagem haverá um intervalo, para descanso, 
calculado na base de 3 (três) dias por mês da 
viagem realizada não podendo, porém, ultrapassar o 
limite de 15 (quinze) dias. 

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Gomes de 
Oliveira, primeiro orador inscrito. 
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O SR. GOMES DE OLIVEÌRÃ *: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, à guisa de declaração 
de voto sôbre a votação do último veto – que não 
pude fazer na sessão de ontem pela evidente falta 
de tempo – tecerei considerações que penso me 
deixarão bem com minha consciência. 

O mundo social e econômico distribui-se, 
quanto às atividades, em dois setores, nas 
democracias do Ocidente – o dos empregadores e o 
dos empregados, como muito bem o definem as 
nossas leis trabalhistas. 

Os empregadores constituem, no regime 
capitalista que caracteriza nossa época, a classe 
predominante, detentora do capital, circunstância 
que deu nome ao sistema. Estamos, realmente, na 
fase do capitalismo. 

De outro lado, os servidores públicos, 
portuários, escriturários, balconistas e operários, 
enfim, empregados de tôdas as classes, até os 
trabalhadores autônomos da lavoura, que, embora 
com aparente independência, vivem sujeitos, ainda 
em nosso tempo, ao regime capitalista, característico 
do espírito de especulação do regime em que 
vivemos. 

Por isso mesmo, os lavradores sentem-se 
como que dominados pelo poder do capital e dêle 
isolados, num mundo distante das capitais e das 
cidades, sujeitos, portanto, aos intermediários de 
tôda espécie e também à especulação desenfreada. 

Dentro dêsses dois conceitos, formou-se, 
então, em nosso tempo, a idéia que caracteriza as 
correntes políticas dominantes ou em voga em nosso 
País. Não iremos além da nossa Pátria, para bem 
definir o ponto de vista em que nos colocamos. 

Vemos, então, as correntes políticas divididas 
entre conservadores e as que preferimos chamar 
evoluídas, a trabalhista, num meio-têrmo das 
tendências socialistas – a socialista pròpriamenté 
dita e a comunista em campo mais extremado. 

Sr. Presidente, no panorama político brasileiro, 
os partidos distribuem-se entre conservadores e 
evolucionistas. Nesta última classificação enquadra-
se a Partido Trabalhista Brasileiro. Os con-  
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

servadores defendem aquelas tendências 
predominantes até há pouco e ainda, em parte, 
reinantes no mundo econômico e social. Só nós 
outros, trabalhistas, pretendemos evolução mais 
avançada e por ela nos batemos. Eis a razão, não 
digo das contendas, mas dos choques, que se 
verificaram freqüentemente, entre as duas 
tendências – a capitalista ou conservadora e a 
trabalhista evolucionista. O Partido Trabalhista 
Brasileiro tomou, então, direção no sentido da defesa 
da massa de indivíduos que ficou do lado menos 
favorecido pelo capital. 

Parece-me oportuno, neste momento, 
desenvolver o aparte que, ontem, dei a V. Exa., Sr. 
Presidente, quando honrava esta Casa com o 
discurso que proferiu. 

Os políticos, em nosso País, infelizmente, 
não se distribuíram bem pelas suas tendências 
sociais, dentro do Partido em que lhes cabia ficar. 
As circunstâncias da nossa política, os atropelos, as 
contigências em que vivemos há anos, separaram 
os homens e os levaram, lamentàvelmente,  
até a paixões com penosas conseqüências na  
história. 

Homens como V. Exa., nobre Senador  
Freitas Cavalcanti, poderiam estar – quase diria, 
deveriam estar – integrando uma corrente política 
evoluída, como a do Partido Trabalhista, no entanto, 
optaram pela outra, criando contrafação, certo  
mal-estar mesmo, na vida política, por falta, às 
vêzes, de adequação às tendências e às idéias 
defendidas pelas agremiações partidárias a que se 
filiaram. 

Quem sabe se no meu próprio Partido  
não há cidadãos que deveriam integrar outro 
Partido? 

De qualquer forma, parece que não há dúvida, 
mesmo por parte dos nossos adversários, sôbre as 
idéias que inspiraram a fundação do Partido 
Trabalhista Brasileiro, ainda que muita vez se tenha 
confundido o têrmo "trabalhismo" com "getulismo". E' 
que vivemos determinada época da nossa vida 
política sob a influência daquêle que foi, 
inegàvelmente, um grande líder trabalhista – o 
Presidente Getúlio Vargas. Pelo muito que  
realizou em nosso País, foi êle – e o é ainda hoje –  
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considerado a figura máxima do trabalhismo no 
Brasil. 

Sua própria pessoa, entretanto, determinou as 
divergências de que temos conhecimento e que 
levaram ao diversionismo os homens que deveriam 
formar determinadas correntes, criando fôrças 
homogêneas que têm dificultado levar por diante as 
idéias trabalhistas. 

É inegável que o Partido Trabalhista Brasileiro 
encarna as aspirações da massa trabalhadora, não 
apenas daqueles que labutam nas fábricas, 
escritórios e outros setores de atividade coletiva, 
mas de quantos vivem de salário e constituem 
aquela outra parte da vida social, até há pouco 
sujeita ao poder do empregador, ou melhor, ao poder 
quase discricionário do capital. Foi então que uma 
corrente trabalhista se formou para reagir contra 
êsse pre-domínio e estabelecer equilíbrio, pelo 
menos, entre as fôrças do capital e as do trabalho. 

Eis por que, Sr. Presidente, se se nos 
apresenta projeto que porfia pelo interêsse dos 
trabalhadores, a tendência de cada um de nós, 
integrantes do Partido Trabalhista é apoiá-lo. 

Assim o temos feito nesta Casa, 
invariàvelmente. 

As idéias trabalhistas, contidas em qualquer 
proposição, que por aqui passou, tiveram sempre o 
apoio e o sufrágio dos trabalhistas. Sr. Presidente, há 
circunstâncias como aquelas em que nos vimos outro 
dia, durante a votação do veto a que me refiro. 
Interessava êle a uma ponderável classe de 
trabalhadores – os servidores das estradas de ferro – e 
as nossas tendências pessoais e partidárias foram no 
sentido de apoiar o projeto e, portanto, rejeitar o veto. 

De mim mesmo devo dizer que tinha as 
minhas dúvidas; fazia restrições íntimas quanto à 
tendência a que poderemos ser levados em 
proposições dessa natureza, pois talvez caminhemos 
demasiado rápidos para a concessão de vantagens e 
favores a determinadas classes quando não os 
podemos outorgar a outras. 

Esta a razão de meus reparos ao projeto, que 
realmente levava uma grande massa de 
trabalhadores para campo bastante mais favorável 
do que outras classes, outras categorias. 

Além do mais, constituímos uma coligação 
política que não pode deixar de ouvir as 
ponderações do Govêrno que tem o nosso apoio, 
cujo programa talvez ficasse prejudicado com uma 
orientação diferente daquela que adotamos na 
votação do veto. 

Sr. Presidente, nem eu me sentiria  
bem se não viesse à tribuna declarar claro,  
como quem diz a um amigo a verdade de  
nossas atitudes, a posição que se haja tomado  
em qualquer assunto, pois que a êles não 
poderemos jamais esconder a realidade dos 
nossos atos. 

Assim, eu, que me sinto amigo da classe  
dos trabalhadores, inclusive dos ferroviários, que viu 
em mim, de certo, um defensor do projeto contra o 
veto; que, pelas minhas atitudes, embora sem 
compromisso formal, teria sido levado a acreditar 
fôsse meu voto diferente daquele que, realmente, foi, 
eu não me sentiria bem, repito, para com  
êstes homens, meus amigos, se não viesse à  
tribuna declarar que votei a favor do veto, contra o 
projeto. 

O SR. NELSON FIRMO: – Todo o Partido de 
V. Exa. votou contra o projeto? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O meu 
Partido tem compromissos políticos que deveria 
manter, em circunstâncias tais. 

O SR. NELSON FIRMO: – Mas não é um 
partido das massas? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Se V. Exa. 
tivesse bem ouvido o meu discurso... 

O SR. NELSON FIRMO: – Aproveito o ensejo 
para declarar que votei contra o veto. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Se  
V. Exa., repito, tivesse bem ouvido o meu 
discurso, estaria ciente das razões que estou 
dando no sentido de justificar por que eu – e 
também posso falar em nome de muitos dos meus 
companheiros de Partido – votei a favor do veto, 
contra o projeto. 

O SR. NELSON FIRMO: – Com muita 
autoridade. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

 



– 170 – 
 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não. 
O SR. COSTA PARANHOS: – Sinto-me 

muitíssimo satisfeito em ouvir a declaração de V. 
Exa. Na época em que vivemos, de demagogia, nós, 
os verdadeiros patriotas, sentimos imenso júbilo em 
ver um homem da coragem moral e da ombridade de 
V.Exa. fazer tal afirmativa perante o Senado e a 
Nação. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sou muito 
honrado com o aparte de V. Exa. 

Costumo dizer aos meus íntimos que não 
tomarei qualquer atitude política; não adotarei 
qualquer norma na minha vida pública, que não 
possa expor claramente ou confessar de público, 
mesmo quando essas atitudes e normas não 
agradem nem satisfaçam ao espírito demagógico do 
nosso povo. 

Quando integrei a Comissão de Constituição e 
Justiça e debati, com os companheiros, projetos de 
interêsse do funcionalismo público, concedendo 
vantagens a essa classe de trabalhadores, ponderei, 
várias vêzes, que precisaríamos ter cautela. 
Deveríamos pensar que os funcionários são 
trabalhadores como quaisquer outros. Hoje, não são 
êles apenas empregados do Govêrno, para merecer 
os favores dêste. O Govêrno não pode considerar 
que apenas os funcionários públicos são servidores 
públicos, servidores de causa pública, servidores da 
vida pública. O Govêrno, o Congresso, o Estado, 
enfim, passou a legislar também sôbre as demais 
atividades econômicas, começou a encarar os 
trabalhadores em geral como indivíduos, como 
pessoas que merecem igualmente o seu apoio, os 
seus favores, as suas vantagens, o seu respeito, 
para que possam receber, em igual, percentagem, os 
benefícios das leis que votamos, nesta Casa. Nestas 
condições, não sòmente os funcionários públicos hão 
de receber vantagens e favores do Poder Público, 
mas, também, os trabalhadores em geral. Assim o 
temos feito, porque consideramos todos os 
trabalhadores, desta ou daquela categoria, 
funcionários do Govêrno ou empregados em setores 
particulares, credores e merecedores da atenção e 
do amparo do Poder Público. 

Eis por que – repito – não poderemos estar 
prodigalizando vantagens apenas a determinadas 
classes de trabalhadores: os empregados públicos. 
Devemos pensar que amanhã os trabalhadores hão 
de vir também buscar aqueles benefícios que 
estamos concedendo aos servidores públicos, em 
razão de interêsse social, de apoio, de simpatias 
social e humana. Tão merecedor é dessas simpatias 
o pequeno trabalhador, lá fora, como o nosso 
funcionário, aqui dentro. 

Sr. Presidente, advertia eu os meus colegas 
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre êsses 
aspectos da vida social e econômica, sôbre a 
situação nova que se nos apresenta, que não 
merece apenas a atenção do Govêrno. Interessa, 
ela, diretamente, não só aos trabalhadores que, 
servindo à coletividade, têm direita a igual amparo. 

Sr. Presidente, o que vimos no debate do 
projeto referente aos ferroviários foi, precisamente, 
êste aspecto: reivindicavam êles vantagens idênticas 
às que concedemos aos funcionários públicos. Justo 
é que assim o pretendessem, digo eu, em tese, 
porque a pretensão se enquadrava naquelas 
ponderações e advertências que tenho feito nesta 
Casa, por várias vêzes, isto é, os trabalhadores não 
se conformarão, fàcilmente. em ver que 
determinadas classes de servidores estão a merecer 
do Estado a consideração devida à sua condição de 
homens, enquanto êles não são distinguidos com a 
menor atenção. 

Basta ver que o funcionalismo público, em 
geral, trabalha apenas seis horas, e os trabalhadores 
de tôdas as categorias, exceto aquela, têm oito horas 
de serviço, às vêzes bem penoso. 

Os trabalhadores não têm salário-família, ao 
passo que os funcionários públicos recebem, a êsse 
título, Cr$ 250,00 por cônjuge ou dependente. 

Considero o salário-família uma das conquistas 
mais justas para o trabalhador. Infelizmente, enquanto 
o empregado público recebe um salário-família de 
Cr$ 250,00, por filho ou dependente, não podemos, 
ainda, estender essa vantagem aos trabalhadores 
em geral, talvez devido às circunstâncias da  
nossa própria vida econômica, às dificul-  
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dades em que vivemos, de país em formação, com a 
economia ainda em evolução. 

O SR. NELSON FIRMO: – Mas não  
demos tudo isso aos militares, aliás 
excessivamente? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Tudo que 
demos aos militares e aos funcionários públicos civis, 
em vantagens e que não dispensamos aos 
trabalhadores, estamos dando mais no sentido 
relativo, embora não considere demasia pagar-se 
salário-família... 

O SR. NELSON FIRMO: – Então, vamos dá-lo 
aos ferroviários. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – ...ao 
funcionário público, mesmo porque, como acabei de 
dizer, considero-o uma das conquistas sociais mais 
justas do nosso tempo. Devo dizer mesmo, que no 
meu Estado, talvez tenha sido eu quem primeiro se 
lembrou de que a forma de fazer verdadeira justiça 
social aos empregados públicos estaduais, seria a de 
se lhe dar salário-família. Por que então, não darmos 
ao trabalhador, segundo seu trabalho e suas 
necessidades? 

Assim foi que vi, logo depois de externar êste 
ponto de vista, consagrada na legislação do meu 
Estado, esta orientação justa e humana. 

Eis por que, Sr Presidente não se poderia 
pensar que eu estaria impugnando o salário-família 
atribuido aos funcionários públicos, apenas saliento a 
diferença de tratamento existente... 

O SR. NELSON FIRMO: – De maneira muito 
justa. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – ...que pode 
criar divergências e reações e, talvez, revolta 
daquela classe menos favorecida pelos poderes 
públicos. 

Não quero alongar-me mais na distinção  
das vantagens que ocorrem na comparação  
dos funcionários públicos, que para mim são  
também trabalhadores, merecendo aquela mesma 
simpatia humana da corrente política que professam. 
Não quero continuar fazendo distinção: outras  
tantas existem em favor do funcionalismo e  
ainda não puderam ser concedidas aos 
trabalhadores. Eis por que entendo que devemos 
 

ter cautela nessas questões, porque o mundo de 
hoje já não é o mesmo de outros tempos. Estamos, 
realmente, numa época em que ao Poder Público 
cabe prover o bem-estar de tôdas as classes. As leis 
trabalhistas que temos votado estão dentro dêsse 
ponto de vista humano e justo. 

Sr. Presidente, ouvi ainda há dias a 
ponderação do delegado de uma autarquia de meu 
Estado, quanto à necessidade em que se encontra 
de aumentar o funcionalismo do seu Instituto. 

A mais leve queixa que êle fazia era a de que 
o seu pedido de mais funcionários não teria sido 
atendido, ou não estaria sendo atendido 
convenientemente pelo Poder Executivo. 

Ponderei-lhe que o Govêrno seguia, 
realmente, a orientação certa, de reduzir o número 
de funcionários públicos, para desta forma evitar 
despesas demasiadas e "deficits" que se Ihe 
apresentam como hidra difícil de dominar, e que está 
concorrendo para a inflação de forma assustadora. 

Ponderei-lhe, ainda depois de mostrar-lhe a 
orientação do Govêrno, que dificilmente demoveríamos 
o Executivo de orientação certa como esta. 

Perguntou-me então S. Exa.: como  
irei trabalhar? Sinto falta de funcionários aqui  
e ali. Poderíamos mesmo dizer que isto não se 
verifica só neste setor de uma autarquia federal, 
pois, em muitas outras, há queixas pela falta de 
funcionários, pela falta de pessoal necessário ao 
trabalho. Não é, apenas, preocupação política 
empreguista e não o é, sob nenhum aspecto, com 
relação a êste chefe de autarquia do meu Estado, 
pois que, administrador seguro, consciencioso, tem 
êle mentalidade que não se coaduna, 
absolutamente, com a do empreguismo, tão 
malsinado em nosso país. 

Sr. Presidente, sinto realmente que  
há necessidade de mais empregados para  
poder S. Sª atender às tarefas da sua autarquia,  
do seu setor de atividade. Vemos, porém, que  
o Govêrno insiste em não querer colocar mais  
gente; resiste aos pedidos que se lhe fazem nesse 
sentido, e direi então que numa hora em que 
realmente é preciso produzir mais, para evitar  
a inflação e atender realmente aos reclamos da co- 
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letividade, também o serviço público trabalha para 
corresponder às exigências dos problemas, das 
solicitações que aí estão, todos os dias, a pedir 
solução e providências do Poder Público. 

Como enfrentar êsse problema? Teremos que 
pensar em novas idéias, e quem sabe se, amanhã, 
me poderia ser atribuida, aqui, a idéia menos 
simpática de que, também na serviço público, é 
preciso trabalhar mais horas, acompanhando o 
horário de outras atividades econômicas em que 
assenta, em verdade, o bem-estar da coletividade 
brasileira. 

Trabalhar mais será, efetivamente, uma forma 
de enfrentar o problema da falta de empregados. 
Não sei, Sr. Presidente, qual possa ser a orientação 
do Govêrno, qual a razão de uma sugestão que 
tenho ouvido, em várias partes, como um imperativo, 
sobretudo numa hora como esta. Precisamos 
trabalhar mais, em tôda parte. 

Nós, trabalhistas, quando falamos ao 
trabalhador, jamais lhe demos a impressão de que 
estamos querendo cumulá-lo de favores, sem dizer, 
sem ponderar que, sem trabalho, não é possível 
haver bem-estar social. 

O trabalho é, pois, necessidade para o 
progresso econômico e social de que resultará o 
bem-estar dos próprios que se esforcem, que 
trabalhem e se dediquem. 

Outro dia, o encarregado de controlar os 
dínamos da Usina Termelétrica de Capivari foi-me 
apresentado como trabalhista. Era um homem de côr 
que exercia um pôsto de maior responsabilidade 
naquela indústria. 

Apertando-lhe a mão, disse-lhe, como quem o 
exorta: "Vejo que êste setor está bem guardado. 
Você deve estar cuidando dêle com a consciência da 
responsabilidade da sua função, porque é um 
trabalhista, e o trabalhista deve aferrar-se ao 
cumprimento do dever, tanto quanto ao que mais o 
faça". 

Esta, Sr. Presidente, nossa forma de pregar, de 
falar aos trabalhistas. Quando defendemos seus 
direitos, não favorecemos apenas sua vida social e 
econômica; ao contrário, recomendamos-lhes esfôrço 
e trabalho, sem o qual não e possível pensar-se na 
melhoria das próprias condições de vida. 

Por essa forma, não apenas servimos à 
coletividade, como também reclamamos para o 
trabalhador a parte que lhe cabe do resultado do 
trabalho. Assim procedemos para que não aconteça 
o mesmo que se deu na época do predomínio do 
poder capitalista; para que não seja êle um escravo, 
realizando um serviço que, muitas vêzes, lhe custa 
saúde e bem-estar. Defendemos justamente êste 
aspecto. Reclamamos o esfôrço de todos; mas, 
também, retribuição correspondente à proporção do 
trabalho, para que não seja beneficiado apenas o 
capital, como em outros tempos. 

Eis por que, Sr. Presidente, quando  
nossa atividade é aparentemente diferente  
daquela que costumamos tomar nesta Casa, 
sentimo-nos na obrigação, como nesse instante me 
sinto – e creio poder falar em nome de vários 
colegas – de dizer aos trabalhadores que com êles 
estaremos, como sempre estivemos, sem 
demagogia, e que, encarando a realidade da nossa 
vida social e econômica, teremos às vêzes que 
contrariá-los para melhor servi-los. (Muito bem. Muito 
bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 
segundo orador inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte discurso): 
– Senhor Presidente. Srs. Senadores, rejubilemos, 
brasileiros de pouca fé, que estamos em maio, o mês 
das flôres, e nêle desabrocham, desde os primeiros 
dias, mais viçosas que nunca, as esperanças 
presidenciais. Só a empedernida descrença teima 
em não ver, só a maldade oposicionista persiste em 
negar. Todos os óbices foram transpostos, os 
problemas superados, as nuvens espancadas. Que 
dúvidas ainda vos podem envenenar a alma, se o 
Presidente falou e em suas palavras floresceram os 
enleios, o arco-iris desdobrou-se em cintilações e o 
sol brilhou em sorrisos na esmeralda radiosa das 
promessas? 

Tudo feito e resolvido ou, quando não 
resolvido e feito, pelo menos projetado  
na imaginação do poeta que a munificência dos 
deuses fêz governante dêste reino abençoado da 
utopia. Vêde bem, atentai, perqueri a fundo, e a rea- 
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lidade vos abismará em embriagadora ventura. A 
inflação não está detida, sim, não está, mas, ao 
revés, incha cada vez mais, desdobra-se e 
empanturra-se, projeta-se em espirais 
crescentemente violentas, espadana a cauda que 
destrói os últimos resquícios do valor dêste mísero 
cruzeiro. Sim, o "deficit" não foi contido, não, ainda 
não foi, mas, ao contrário, engrossa a pança, alarga-
se dia a dia, cresce como um tufão endemoninhado 
e, nos três primeiros meses do ano, somou oito 
bilhões, Sim, não foi detido, não foi estrangulado o 
monstro que devora o Brasil e os brasileiros, 
sugando-lhes a carne e mostrando-lhes os ossos, 
mas ao contrário, parece que se tornará maior, no 
fim do ano, do que se imaginava pudesse vir a ser, 
no começo dêle. E será somado ao do último ano de 
1956, dando, em dois anos desta prodigiosa gestão, 
uma cifrinha próxima de sessenta bilhões. Mas que 
são cinqüenta ou sessenta bilhões, se o cruzeiro 
nada vale? E que importa isto, se o Presidente, 
homem que detesta frases feitas e sonoras, garantiu 
a primeiro do mês, com a firmeza que lhe caracteriza 
as juras: "não se desviará minha administração do 
seu estrito dever, que é o de impedir que perca a 
nossa moeda o seu poder aquisitivo, o seu valor, o 
que constitui perigo extremo para a nação"? Que 
importa já nos estejamos acercando dos 80 bilhões 
de cruzeiros de meio circulante; que importa que o 
Tesouro deva muitas dezenas de bilhões ao Banco 
do Brasil, outras tantas aos Institutos, outras ao 
Banco de Desenvolvimento, outras dos ágios 
desviados à agricultura; que importa que os "deficits" 
das autarquias cresçam e se derramem com a 
mesma fúria com que transbordam os do orçamento 
da União – se o milagroso Presidente, sempre 
detestando frases feitas e sonoras, garante que  
"haja o que houver, dôa a quem doer, sofra  
qualquer espécie de assédio, de combate,  
pressão", evitará e impedirá o aviltamento  
da moeda? Tudo está assegurado, os "deficits" 
podem multiplicar-se, as dívidas exponenciarem-se, 
as despesas decuplicarem, pois o Presidente  
evitará, o Presidente impedirá que o cruzeiro  
siga o destino que as leis inexoráveis da  
economia lhe impõem. O Presidente suportará qual- 
 

quer assédio, qualquer combate, qualquer pressão. 
Por isto e para demonstrar isto mesmo, depois de 
comprar o porta-aviões e os Viscounts, está 
arrastando galharda e heròicamente a pressão para 
construir Brasília em 5 anos. Que há a temer, em 
assunta de inflação de moeda e de despesa, se se 
gastam alguns milhões de cruzeiros pela glória de 
uma primeira missa em Brasília? Tudo voa para 
Brasília. Já não sòmente o Presidente voa; voam 
agora os convidados às dezenas e às centenas, 
bispos e cardeais, generais e brigadeiros, Deputados 
e Senadores, diplomatas e jornalistas. Voam dúzias 
e grosas de aviões, porque está inaugurada a pista e 
porque o petróleo foi feito para ser queimado. Voam 
índios carajás, porque, por acaso, também havia 
índios naquela outra missa que Frei Henrique de 
Coimbra rezou, em 1500, como antecipação 
profética da que, 457 anos depois, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira mandaria celebrar. Tudo voa 
para Brasília. E D. João VI, depois de haver aberto 
os portos do Brasil, em 1956, recúa no tempo e se 
torna Pedro Alvares Cabral, levando carajás para a 
primeira missa de Brasília. Rezemos, nós que não 
fomos a esta missa imortalizadora rezemos para que 
não seja verdade que até os tijolos e a argamassa 
andam de avião para os palácios a serem 
inaugurados a jato em aviões a jato e a jatos de 
cruzeiros que a jato se desvalorizam. Tudo voa para 
Brasília. O Presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores cobra do Presidente da República a 
promessa do pagamento da dívida aos Institutos de 
Previdência e reclama a reforma destas autarquias, 
tantas vêzes anunciada, mas o sorridente Senhor 
Juscelino "ajudando Deus a ajudar-nos" manda 
raspar a última rapa dos cofres dêsses Institutos 
para que mais alguns milhões voem para a 
sorvedouro da miragem. 

E lá, na cidade do sol, batiza-se a Capital com 
a primeira missa e batiza o Presidente a primeira 
menina que ali viu a luz, agraciando-a com o dote de 
duzentos mil cruzeiros "não desvalorizáveis". 
Resolvido está o dramático problema de nossa 
infância, que aos céticos, aos impenitentes 
negativistas insolúvel parecia; basta que tôdas  
as mães pobres dêste país voem para o Planal- 
  



– 174 – 
 
to e lá se aliviem do fruto de seus amores, 
nomeando-os Brasílios e Brasílias, com o Doutor 
Juscelino por compadre, e cada um terá 200.000 
cruzeiros firmes para crescer e casar e outros tantos 
Brasiliozinhos procrear. Os carajás silvaram em 
alarido a inspirada solução, esperançados em que, 
na próxima viagem, além do vôo pela FAB, lhes seja 
propiciado um dotezinho para compra de novas 
plumagens ou, quando menos, algum aconchego 
macio do Fundo Sindical. Tudo voa para Brasília. 
Além dos índios, segundo o noticiário da imprensa, 
um seleto grupo de gente bem, do "café-society" 
carioca, igualmente para lá voou, a fim de mostrar 
aos primeiros o futuro elegante, que os espera ao fim 
dos 50 anos do Govêrno Kubitschek. (50 ou 100, ao 
certo por hora não se sabe, pois tudo depende do 
sedutor alvitre insinuado pelo amigo Tancredo 
Neves). 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que me 

parece mais interessante é que o Sr. Juscelino 
Kubitschek e seu altergo, o Presidente da Comissão 
de Urbanismo de Brasília, não cessam de afirmar e 
reafirmar que a futura Capital é obra auto-suficiente; 
por si mesma será realizada. 

O SR. MEM DE SÁ: – Financia-se. 
O SR. COSTA PARANHOS: – O Presidente 

Kubitschek está absolutamente certo quando o 
afirma. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mas acaba 
de fazer um empréstimo de dez milhões de dólares. 
Para que? 

O SR. MEM DE SÁ: – Para comprar tratores e 
caminhões. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se Brasília é 
auto-financiável, porque mais êsse empréstimo, além 
da raspagem já efetuada nas caixas de aposentadorias 
e pensões? Tudo isso não passa de pilhéria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não duvido que Brasília 
seja auto-financiável. 

Aceito perfeitamente que o seja.  
Afirmo, porém, que é possível arrolar, 
 

em um minuto, dez iniciativas auto, financiáveis. Um 
plano de silos e armazéns é auto-financiável; 
variantes ferroviárias, como a que há pouco o 
eminente Senador Alencastro Guimarães anunciou 
para a Central do Brasil; as variantes em projeto, no 
Rio Grande do Sul, que encurtariam da metade ou 
de um têrço o percurso rodoviário; portos, estradas, 
usinas de energia elétrica; tôdas essas obras são 
auto-financiáveis, porque a produção delas muito 
depressa paga o investimento. 

Sem dúvida Brasília é auto-financiável. 
Asseguro, porém, que é necessário realizar as obras 
primeiras, que, sendo auto-financiáveis, resolvem e 
atacam na fonte os problemas fundamentais da 
economia brasileira. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obras auto-
financiáveis como essa, faço quantos milhares 
quiserem. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação. 
O SR. FREDERICO NUNES: – Estou ouvindo, 

com a devida atenção, o discurso de V. Exa., ilustre 
Senador Mem de Sá, e não devo entrar nos 
fundamentos dêle; entretanto, desejaria fazer um 
pequeno reparo. O eminente Senador fala em 
miragem. Se a mudança da Capital é miragem... 

O SR. MEM DE SÁ: – Miragem não é a 
mudança da Capital; miragem é o plano de realizar 
essa mudança em cinco anos. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Se é miragem 
a mudança da Capital... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é... 
O SR. FREDERICO NUNES: – ...então 

estamos num país de sonhos, num país do mundo 
da Lua... 

O SR. MEM DE SÁ: – Todos estamos. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há muitos 

anos. 
O SR. FREDERICO NUNES: – ...devemos 

procurar outro planeta. Se o que determina a Lei 
Básica do País é tachado de miragem... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Desde 1891, 
desde a primeira Constituição Republicana. 
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O SR. FREDERICO NUNES: – Perfeitamente. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Nobre 

representante de Goiás, não se preocupe, porque o 
belíssimo discurso do Senador Mem de Sá  
são palavras que o vento leva. A realidade será 
Brasília, as usinas hidrelétricas, o progresso do 
Brasil. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Muito bem. 
O SR. MEM DE SÁ: – O vento, antes de levar 

minhas palavras, tem levado as do Sr. Juscelino 
Kubitschek. Aliás o vento não leva só as palavras de 
S. Exa., mas o próprio Sr. Juscelino, que vive mais 
ou menos no ar. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Peço a 
atenção da nobre orador para a vida atual, no Rio  
de Janeiro. Tenho andado pelas favelas  
desta Capital, por essas favelas que se penduram 
nos morros, ou que afundam pelos pântanos  
da cidade. A maior parte da população corre  
perigo de morte ao vir para o trabalho e ao voltar 
para casa, lotando os trens da Estrada de Ferro 
Central do Brasil ou as da Leopoldina. A vida do 
carioca – já tive ocasião de focalizar – é insuportável. 
Estamos caminhando para o desatino; o povo não 
pode mais. 

A interiorização é problema complexo, mas só 
ela aliviará o que poderiamos chamar – vida infernal 
da população do Distrito Federal. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou 

acompanhando com o máximo interêsse e 
encantamento seu discurso, que é u'a maravilha de 
ironia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a V. Exa. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Lembro 

entretanto, ao nobre amigo os tempos em que 
éramos ainda jovens... 

O SR. MEM DE SÁ: – Faz pouco tempo... 
O SR. CAIADO DE CASTRO: –  

...quando se cogitava do arrasamento do  
Môrro do Castelo. O Prefeito sofreu as 
 

maiores crítica, às vezes até parecidas com as de V. 
Exa., agora; obra desnecessária, dispendiosa, inútil; 
enfim tudo se disse do Prefeito e principalmente do 
Presidente da República. Hoje, poucos anos 
passados, – vamos dizer assim, porque estamos 
muito moços... 

O SR. MEM DE SÁ: – Estamos começando a 
vida... no Senado. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – A Esplanada 
do Castelo é uma verdadeira maravilha e vale, hoje, 
cinqüenta mil vêzes mais do que na época do 
desmente. Naturalmente estou convencido de que 
Brasília será auto-fincanciável... 

O SR. MEM DE SÁ: – E é, não há dúvida. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – ...mas as 

despesas iniciais têm que sair de alguma parte. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Têm que ser 

adiantadas. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – O nobre 

Senador não nos deu a honra de acompanhar-nos a 
Brasília? 

O SR. MEM DE SÁ: – Não sou índio Carajá 
nem "gente bem". 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Também eu 
não sou índio Carajá, mas gostaria de o ser. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. é, todavia, 
"gente bem" e eu, não. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Temos – para 
não ir muito longe – Goiânia, que é outra maravilha. 
Bati-me contra a escolha do local, embora partidário 
da mudança da sede do Govêrno. Goiânia, com 
vinte e poucos anos, está com cêrca de cem mil 
habitantes; é uma verdadeira jóia. Dê-nos V. Exa. a 
honra de ir até lá, e ficará encantado com a obra. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há dúvida; mas 
continuarei criticando. Preciso, aliás, esclarecer um ponto. 

Tive a honra de ser amigo dileto de um dos 
maiores brasileiros, Mário Augusto Teixeira de 
Freitas, com quem aprendi a considerar necessária a 
mudança da Capital para o planalto. 

Fui, portanto, há muitos anos, quando ainda 
não era moda pregar a transferência da Capital, dos 
que se bateram por essa solução. Nunca poderia 
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ser criticado ou apontado como adversário da 
transferência. Não; sou adepto da idéia. Tôdas as 
razões aconselham a mudança, porém – tenho dito 
muitas vêzes e repito – o que caracteriza o político é 
o senso do interêsse público, da oportunidade, da 
hierarquia das necessidades, em face da limitação 
das possibilidades. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que está 
finda a hora do Expediente. 

O SR. NOVAES FILHO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. consulte o Plenário 
sôbre se consente na prorrogação da hora do 
Expediente, para que o nobre representante do Rio 
Grande do Sul conclua seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Novaes 
Filha. Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram conservar-se sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o ilustre Senador Mem 

de Sá. 
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a tolerância 

do Senado... 
O SR. NELSON FIRMO: – A justiça do 

Senado. 
O SR. MEM DE SÁ: – ...e a generosidade do 

meu eminente companheiro de bancada, Senador 
Novaes Filho. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o que critico não 
é a mudança da Capital; mas o momento, o ritmo 
que se está imprimindo a essa realização. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E' 
exatamente êste o motivo por que combato a 
mudança da Capital; não é oportuna. 

O SR. MEM DE SÁ: – No momento atual, 
todos os recursos disponíveis são escassos – 
deveriam concentrar-se na solução do problema do 
transporte e da energia elétrica, a fim de julgar os 
pontos do estrangulamento da economia brasileira. 
Combatida, dominada a inflação e estabilizado o 
valor da moeda, aí estarei pronto a aplaudir a 
transferência e a ir trabalhar em Brasília, até com os 
índios carajás. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desde 1891, 
esperamos por êsse momento. Não éramos nascidos 
ainda, e já se pregava a idéia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente! Não se fêz 
quando se podia fazer e agora começa-se num ritmo 
alucinado, em ocasião inoportuna. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se Minas 
Gerais esperasse, Belo Horizonte não existiria; se o 
Presidente Eurico Dutra esperasse, não teríamos a 
Hidrelétrica de São Francisco. 

O SR. MEM DE SÁ: – No momento é preciso 
esperar. 

Nobre Senador Caiado de Castro, o Brasil tem 
hoje, pela frente, um inimigo mais temível do que o 
seria, um inimigo externo: a inflação. A inflação 
devora êste País. Estou convencido de que os Srs. 
Senadores ainda não se deram bastante conta do 
extremo perigo a que estamos chegando, diante da 
inflação. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sem embargo 

do meu imenso aprêço pela inteligência e cultura do 
meu colega, não posso deixar de divergir 
profundamente de V. Exa. quanto ao problema da 
mudança da Capital. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sei que V. Exa. tem 
idéias próprias a êsse respeito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Considero  
a construção de Brasília a obra máxima do  
atual Govêrno, a obra maior de nossa geração. 
Quando a Lei Magna determinou a localização da 
Capital no planalto central do Brasil, reiterou a 
aspiração já consagrada na Constituinte de 1891 e 
nos Estatutos Políticos posteriores. Mas, os têrmos 
em que a Constituição de 1946 o fêz, 
consubstanciando o que o conspícuo 
constitucionalista Carlos Schmitt denomina – uma 
decisão do povo. 

A edificação de Brasília será a interiorização 
de recursos, de empreendimentos e de esforços  
da Nação um fator decisivo de unificação  
nacional, corrigindo, como irá corrigir, desigual- 
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dade e desequilíbrios econômicos no seio da 
Federação. Não aceito a doutrina de V. Exa. no 
sentido de que o Brasil esteja a braços com uma 
inflação devoradora. O fenômeno, a meu ver, é 
diferente. Trata-se de um encarecimento galopante 
oriundo da falta de crédito, da escassez de meio 
circulante e de outras causas, dentre elas, a falta de 
transporte e a especulação. Mas, se admitisse a 
doutrina do eminente mestre, consideraria Brasília, 
pelo papel geopolítico e pela função econômica e 
civilizadora que ela exercerá, o empreendimento 
providencial para combater essa pseudo-inflação. 
Ela será um motor de progresso no coração do país 
ampliando e movimentando um dos maiores 
mercados internos do mundo. E é, especialmente, no 
mercado interno que um país de proporções 
continentais, como o nosso, terá a base permanente 
de sua economia, de seu crescimento e de sua 
emancipação. Assim sendo, nenhum recurso  
da Nação será mais últimente, mais patriòticamente 
e mais necessàriamente empregado do que o  
que se vai utilizar para a construção da nova  
Capital, que não será só a obra máxima da nossa 
geração, mas a obra máxima da civilização 
brasileira. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Muito bem! 
O SR. MEM DE SÁ: – Divirjo de V. Exa. 

apenas num ponto; neste momento só há uma obra 
máxima – o combate à inflação. 

O SR. NELSON FIRMO: – Há trinta anos 
temos inflação! 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está enganado. 
Tivemos uma ligeira, mínima inflação, despercebida, 
em face do crescimento simultâneo da produção.  
A inflação real começou entre 1940 e 1942 e  
se tem acentuado de 1950 para cá, de forma 
alucinante. 

Nossa divergência está num ponto: não duvido 
das conseqüências futuras, altamente benéficas. Por 
isso mesmo fui sempre a favor da transferência da 
Capital. O que afirmo é não ser possível, no 
momento, erigir obra, de resultados remotos, sôbre a 
miséria, sôbre a fome e o desespêro a que vai 
chegando o Brasil. 

 

Vossas Excelências, quando pensam no 
futuro, esquecem-se do presente; quando pensam 
na magnitude da futura Capital, esquecem-se de 
que, há um ano, foi aumentado o salário-mínimo e 
êsse aumento já está absorvido pela alta dos preços 
e será preciso um novo aumento, êste ano. 
Pergunto: onde chegaremos com a construção de 
Brasília ou de qualquer outra obra dos maiores 
efeitos futuros, mas das mais funestas 
conseqüências imediatas? 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – V. Exa. me 
permite um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Desconfio que o 

Senado não compreendeu o alto alcance do discurso 
de V. Exa. O nobre colega estava nos mimoseando 
com uma brilhante peça de humorismo, de ironia 
finíssima. Neste ambiente tão sereno e tão austero 
do Senado, uma peça como a de V. Exa. nos vem 
aliviar, tornar favorável o nosso humor. Levaram-no, 
contudo, para um terreno mais sério que não 
comportava a discurso humorístico de V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' sério o tema. O 
nobre colega é que não compreendeu minhas 
palavras. Esqueceu-se da velha frase latina: 
"Ridendo castigat mores". 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Então 
precisaríamos rir. E' de ironia, de humorismo, o 
discurso de V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quanto à forma, pode 
ser leve, mas o fundo é sério. 

O SR. NELSON FIRMO: – Posso divergir dos 
pontos de vista de V. Exa., nobre Senador Mem de 
Sá, mas é notável o discurso que está pronunciando. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – E' de uma ironia 
fina; eu estava rindo, com a alma alegre, ouvindo a 
oração humorística do Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vou fazer para V. Exa. 
uma distinção muito profunda. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – A seriedade da 
mudança da Capital não se comporta no discurso 
humorística de Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre  
colega demonstra absoluta falta de hu- 
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mor. Não sabe o que é humor e poderia verificar o 
que significa. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Eu sentia o 
efeito dêsse humor: estava alegre, satisfeito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vou traçar a profunda 
diferença que existe. 

O SR. NELSON FIRMO: – V. Exa. fêz apenas 
ironia. 

O SR. MEM DE SÁ: – A forma – repito – pode ser 
leve, mas o fundo é grave, excessivamente sério. Já nos 
discursos do Sr. Juscelino Kubitschek a forma é muito 
grave, mas o fundo é totalmente humorístico, porque faz 
rir o povo. E' um amontoado de conversa fiada. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado! Essa 
é a opinião de uma reduzida minoria como V. Exa. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – E' o 
intransigente pessimismo do Senador Mem de Sá! 

O SR. MEM DE SÁ: – E' uma série de 
repetições, de promessas vazias de frases surradas 
que não mais enganam a ninguém. Êsse o humor 
que deve ser combatido. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Quando o 
Presidente Juscelino Kubitschek quer fazer alguma 
coisa, quando pretende transferir a capital, V. Exa. 
diz que é inoportuno. 

O SR. MEM DE SÁ: – Leia V. Exa. nobre 
Senador Lima Guimarães, um poeta que morreu 
muito moço e já dizia: "Ironia é o pudor diante da 
vida; é o amor próprio do espírito sorrindo". 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Isso é para os 
poetas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Essa a ironia que trago 
a esta Casa, para castigar os costumes 
desabusados e a facilidade com que se ludibria e 
engana o povo. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado! O 
nobre colega representa u'a minoria apaixonada. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – V. Exa. é uma 
Cassandra do futuro do Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Peço a atenção  
para a diferença. V. Exa. foi o 
 

único que não compreendeu meu discurso. Os 
demais colegas o entenderam muito bem. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Entendi muito 
bem e o classifiquei como devia; profunda ironia e 
deboche em alto estilo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Deboche, nobre 
Senador Lima Guimarães, perdoe-me, é galicismo 
muito impróprio. Não sou homem de deboche, como 
também V.Exa. não o é. Deboche é coisa muito 
diferente. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Exa. entende 

e faz praça de que há necessidade da mudança da 
Capital; é de opinião que, feita pela Companhia 
Urbanizadora, é auto-financiável. Ora, se julga 
necessária, a transferência da Capital e auto-
financiável, por que evitar que alguém a realize, se 
tem fundo patriótico? 

O SR. MEM DE SÁ: – Já disse a V. Exa. que 
pode ser auto-financiada mas é também 
inflacionária. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não se deterá 
mais a idéia da mudança da Capital. 

O SR. MEM DE SÁ: – Já com es estradas 
acontece o contrário: podem ser auto-financiáveis e 
não inflacionarias, mas anti-inflacionárias. Deveriam 
ser Construídas estradas de ferro e as variantes. 

Tenho em mãos a separata, que recebi ainda 
hoje, da "Revista Rodoviária", em que se diz que há 
no Banco da Brasil um bilhão e cento e setenta e um 
milhões de cruzeiros, em depósito à vista e a curto 
prazo, do Fundo de Pavimentação de Estradas, 
importância que o Banco do Brasil, por lei, deve 
recolher, de três em três meses, ao Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico para tal finalidade. 

Se há o saldo de um bilhão, cento e setenta  
e um milhões de cruzeiros retidos e não aplicados,  
e não há obra mais auto-financiável do  
que a pavimentação de estradas, porque reduz o 
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frete de metade e duplica a vida do veículo. Não por 
que não se aplica. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – A mesma 

separata que V. Exa. tem em mãos se opõe 
terminantemente à construção de estradas de ferro. 
Está assim em oposição frontal à tese que o nobre 
colega defende. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. não me afaste 
do assunto. 

Nada tenho com o resto que a separata 
declara. Estou observando um fato. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não quero afastá-
la; desejo apenas que V. Exa. veja como é perigoso 
observar o problema através de um único prisma; 
observá-lo, parcialmente, sem examinar o todo, os 
seus aspectos mais amplos. Na separata se declara 
que o Banco do Brasil deixou de cumprir a lei, não 
recolhendo ao Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico a importância de um bilhão, cento e 
setenta e um milhões de cruzeiros, destinada à 
pavimentação. Sabe V. Exa. que o Banco do Brasil 
faz parcialmente a aplicação das cotas que ali são 
depositadas, à porção que aprova os serviços 
planejados. A opinião daquele engenheiro é 
respeitada porque defende êle a remessa de dinheiro 
para o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico. Até agora, porém, o ritmo de 
pavimentação das estradas não sofreu a menor 
alteração por falta de recursos. O Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômica os está recebendo em 
quantidade suficiente. Se o dinheiro permanece no 
Banco do Brasil é para evitar que o Govêrno lance 
mão de emissões; mas nem pelo fato de imobilizar o 
capital, a pavimentação das rodovias sofreu solução 
de continuidade. E' o que posso afirmar ao nobre 
colega. 

O SR. MEM DE SÁ: – O aparte de V. Exa. nada 
tem que ver com o que afirmei. Apenas citei exemplo 
de uma obra auto-financiável que devia ter preferência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – E está com 
preferência. 

 

O SR. MEM DE SÁ: – Como, se há atraso de 
um bilhão, cento e setenta e um milhões de cruzeiros 
na entrega? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não há atraso.  
V. Exa. não prestou atenção no que afirmei. O  
Banco Nacional da Desenvolvimento Econômico 
aprova os planos de aplicação que outras entidades 
organizam e financia aqueles considerados  
de interêsse nacional. Pois bem, não necessita  
êle estar com o dinheiro nos seus cofres, porque 
tôda vez que requisitá-lo do Banco do Brasil o 
receberá. 

O SR. MEM DE SÁ: – A Lei estabelece que o 
Banco do Brasil recolha os depósitos ao Banco de 
Desenvolvimento Econômico em parcelas 
trimestrais. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não estou 
contestando, mas a construção e pavimentação das 
rodovias não sofreu a menor diminuição, pelo fato de 
não estar o dinheiro no Banco do Desenvolvimento 
Econômico. Permaneceu na Banco do Brasil para 
evitar que o Govêrno lance mão de emissões para 
cobrir a sua Caixa. E' medida de Govêrno. 

O SR. MEM DE SÁ: – O que estou procurando 
provar é que a obra pode ser auto-financiável, mas 
desde que implique em despesa deve ser dosada 
por causa da inflação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a Vossa 
Excelência que antes de terminar o seu discurso, me 
autorize a um aparte, a respeito do conjunto de 
argumentos que está produzindo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permito para todos  
os apartes que me pedirem, depende do tempo de 
que disponho. Os nobres colegas o estão tomando 
todo. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Exa. não 
será mais perturbado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Concederei com 
satisfação os apartes, desde que, nos têrmos 
regimentais, sejam breves. 

O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. dá licença 
para um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Não nego  
a qualquer colega o direita de apartear, 
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mesmo que eu deixe de fazer o meu discurso. 

O SR. NOVAES FILHO: – Excelente prova de 
democracia. 

O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. está se 
queixando tanto de apartes que considero 
temeridade minha pedir tal permissão. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. muito me honra 
com a sua colaborarão. 

O SR. CUNHA MELLO: – O fenômeno da 
inflação que V. Exa. tanto combate, só existe na 
Capital, ainda não chegou ao interior. Se a 
transferência desta para Goiás aumenta a inflação, 
bendita seja, porque amanhã se converterá, talvez 
no melhor combate à inflação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Exa., 
mas creio que vi em suas próprias mãos uma carta 
em que se fazia menção ao preço de gêneros 
alimentícios no interior do país, preços 
verdadeiramente estratosféricos. Isto é inflação, e ela 
existe mais no interior que na Capital Federal. 

Suas conseqüências se fazem sentir mais no 
interior do que nas capitais, onde a concentração 
popular é muito grande e COAPS e COFAPS cuidam 
que os aumentos não sejam muito violentos. No interior 
do Amazonas, como no de Mato Grosso e do Piauí, estas 
entidades inexistem e os preços chegam aos níveis a que 
o nobre Senador Cunha Mello se referia ontem. 

O SR. CUNHA MELLO: – Pela escassez 
absoluta dos produtos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Esta a conseqüência da 
inflação. 

Dizia eu, Sr. Presidente: 
(Lendo) 
Tudo voa para Brasília? Não, o Dr. Adhemar 

não voou, cansado de esperar o avião em São Paulo 
e recolhendo-se, amuado à Prefeitura, onde lançou 
mais um crédito a seu favor na atribulada conta-
corrente que mantém com o Dr. Juscelino. Não, a êle 
não lhe basta um dote de 200 mil como a qualquer 
pirralho recém-nato; há de ser um empréstimo gordo 
de alguns bilhões para a administração 
consagradora que lhe possibilitará os próximos 
vôos... para... Brasília... 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Realmente, 

o Dr. Adhemar de Barros não voou para Brasília.  
Em compensação, o Líder Vieira de Melo voou  
para São Paulo em busca do Dr. Adhemar de  
Barros, a fim de obter de S. Exa. o apoio da  
bancada do Partido Social Progressista, na  
Câmara dos Deputados, no sentido de aprovar a 
licença para se processar o Deputado Carlos 
Lacerda. 

O SR. NELSON FIRMO: – O apoio foi obtido? 
O SR. MEM DE SÁ: – Mais ou menos. O 

lançamento na escrita parece que foi um jôgo de 
compensação no débito e no crédito. 

O SR. RUI PALMEIRA – Êsses, são vôos 
baixos... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 
orador outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – O vôo do nobre 

Líder Vieira de Melo, a que se refere o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti, é semelhante àqueles 
inúmeros vôos feitos do Rio de Janeiro para São 
Paulo, para entendimentos com o Governador Jânio 
Quadros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Porque são vôos altos. 
(Riso). 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Porque realizados 
pela Oposição? 

O SR. MEM DE SÁ: – Porque vão até o 
Palácio, não ficam na Prefeitura. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – São semelhantes. 
Não tenha dúvida o nobre orador de que a altitude  
da Prefeitura de São Paulo é muito respeitável;  
fica quase na altura do Palácio dos Campos  
Elísios. 

O SR. MEM DE SÁ: – Garanto a V. Exa. que o 
Dr. Adhemar de Barros não pensa assim. S. Exa. 
nasceu para Brasília; pelo menos êle assim pensa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Se V. Exa.  
afirma isso da tribuna do Senado, pos- 
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so garantir que está fazendo propaganda da futura 
candidatura do Senhor Adhemar de Barros, pois o 
povo brasileiro, na quase totalidade, quer a mudança 
da Capital para Brasília. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou fazendo a 
propaganda do Prefeito de São Paulo. Sempre o 
combaterei, como até aqui o tenho combatido. A 
propaganda está sendo feita por êle mesmo e pelos 
Líderes do Govêrno que lhe vão pedir apoio. Êsses, 
sim, é que fazem a propaganda e se comprometem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. me 
perdoe. Não queria interrompê-lo novamente, mas 
não compreendo como entenda V. Exa. absurdo 
pedir-se apoio ou dar-se satisfação a um partido da 
importância do Partido Social Progressista, em 
resoluções de importância nacional. 

Se se trata de agremiação política que intriga 
a Maioria e que levou às urnas eleitorado 
substancial, não pode deixar de ser tomada em 
consideração. A Maioria, portanto, age 
acertadamente quando envia seus representantes 
para entendimentos com os chefes de partidos que 
representam grande parcela da opinião pública 
nacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nada mais natural e 
lógico, portanto, que o Partido Social Democrático 
venha a apoiar o Social Progressista na próxima 
campanha eleitoral. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. não se 
preocupe. O Partido Social Democrático adotará, nas 
próximas eleições, a atitude que julgar mais 
acertada. 

O SR. MEM DE SÁ – V. Exa. já se está 
preocupando em realçar as benemerências do 
partido do Sr. Adhemar de Barros... 

Dizia eu, Sr. Presidente: 
Empréstimo para a Capital de São Paulo, 

empréstimo à torturada Cidade de São Sebastião, 
empréstimo para Minas e até para Pôrto Alegre – 
sairão êles? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O do IRGA 
parece que já saiu. 

O SR. MEM DE SÁ: – O do IRGA não é 
empréstimo: é um financiamento de arroz. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sempre que os 
empréstimos estiverem de acôrdo com os desejos de 
V. Exa. há justificativa para concedê-los. Gosto de 
ouvir o nobre colega. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quando se está 
montado na razão, não se teme nem um adversário 
como V. Exa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Obrigado pelo 
elogio. Não se trata, no entanto, do ridendo castigat 
mores? Não há ironia em suas palavras? 

O SR. MEM DE SÁ: – Absolutamente. Agora é 
justo preito de homenagem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato. 
O SR. MEM DE SÁ (lendo): – A êles tinha o 

Presidente em espírito quando afirmava “doa a quem 
doer” haveria de aguentar tôdas as pressões e 
assédios? Os brancos que se entendam, como 
dizem os carajás depois da primeira missa... 

Rejubilemos, brasileiros. Maio aí está, sorrindo 
na poesia das flôres e na palavra do Presidente. E’ 
certo que a Indústria não percebe a fragrância das 
rosas e, ao invés de embevecer-se na suavidade do 
outono, perde-se em sobressaltos com o fantasma 
de crises. E’ sabido que o desemprêgo começa a 
preocupar as almas pouco líricas, levando a 
Federação das Indâstrias de São Paulo ao 
prosaísmo de proceder investigações sôbre os 
índices dêste fenômeno. O inquérito revelou uma 
percentagem de 9,7% de despedidas de operários 
sôbre o total existente há seis meses. Mas, 
evidentemente, esta averiguação foi feita antes do 
discursa presidencial do mês das flôres. E’ certo que 
o Comércio, fazendo côro com a Indústria, reclama 
contra a majoração frenética dos impostos e o 
alargamento desmesurada do crédito no setor 
público, enquanto o do setor privado não acompanha 
o ritmo das majorações do custo e da desvalorização 
da moeda. Dizem as Cassandras – e, entre elas, o 
novo Embaixador de Londres, homem informado e 
prócer pessedista. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Em côro com V 
Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dizem 
 as Cassandras – que o café brasileiro vai 
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conhecer dias mais negros que êle próprio, em face 
da ocorrência de safras super-abundantes – da 
concorrência da África e da escassez de tipos moles 
em nossa lavoura. A situação cambial, tão 
róseamente cantada em 1956, ameaça deteriorizar-
se em futuro próximo porque tudo é gravoso no 
comércio indígena e nossa balança vive da rubiácea, 
sem conseguir diversificar as exportações. Não é 
menos verdade que a agricultura e as atividades 
extrativas clamam contra o confisco cambial, levando 
Prefeitos e Vereadores da IV Convenção 
Municipalista ao desespêro de perder o devido 
respeito perante o magnífico Ministro da Fazenda. 
Por desgraça, o aumento dos salários, conferido ha 
menos de um ano, está sendo absorvido aos pulos, 
cada mês que passa abocanhando um pedaço 
daquela majoração nominal. E ninguém ignora que 
as ameaças de greve se sucedem – “helas”! – 
“estando em pauta a dos marítimos, depois de outras 
recentes e antes das que a ela sucederão. Há, em 
suma, inquietação e desassossêgo na Indústria, no 
Comércio, na Agricultura, nos trabalhadores do 
campo e da cidade. Os últimos protestam contra a 
demora no andamento de leis e providências pedidas 
e choradas, prometidas e juradas. Os primeiros, 
idem, idem. Entretanto, maio floresce, o Presidente 
discursa, Brasília progride e povoa-se, reza-se a 
primeira missa, batiza-se a primeira brasiliense e... 
e... caça-se o Sr. Carlos Lacerda. Dinheiro há, para a 
realização relâmpago da Capital; asfalto há, para as 
estradas de Brasília, tratores e caminhões (dez 
milhões de dólares, sobram para o sonho faraônico 
da nova cidade. Atividade legislativa também existe: 
– para esmagar um adversário incômodo e tornar 
letra morta, com o art. 44 da Constituição, uma das 
garantias essenciais da democracia. Tudo pára. As 
medidas fundamentais, como a reforma 
administrativa, a reforma cambial, a reforma dos 
Institutos de Previdência, a reforma agrária, tudo 
pára. Só não pára o ritmo trepidante de construção 
de Brasília e a pressa desapoderada para acuar e 
emudecer o líder da UDN. 

Também não cessa a torrente da  
fantasia presidencial, ainda aferrada à 
 

linguagem de candidato angariador de votos. “Já vos 
posso anunciar que a ascensão dos preços dos 
gêneros de primeira necessidade está sendo enfim 
detida; baixam de maneira sensível alguns 
produtos...” disse êle, entreabrindo as pétalas da 
primeira flor de retórica do mês de tôdas as flôres. 
Quem sabe que os preços estão contidos e 
começam a baixar, além do Exmo. Sr. Presidente? 
Um ôvo, Sr. Presidente, um simples ovinho de 
galinha, vale quase 4 cruzeiros. Um miserável pé de 
alface, oito. E o charque no nordeste, cujo preço há 
dias um eminente Senador de sua tribuna 
denunciava, anda acima de 70 cruzeiros o quilo. 

Pelo que li ontem, no Amazonas, o quilo do 
charque está custando cento e cinqüenta cruzeiros, e 
a trinta cruzeiros está sendo vendido o quilo do 
feijão. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não; com prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – O custo de 

vida no Amazonas não é nem nunca foi decorrente 
da situação do Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não disse isso. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – V. Exa. disse 

que no Amazonas o quilo de charque está custando 
cento e cinqüenta cruzeiros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que li numa  
carta. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou de 
acôrdo com V. Exa., mas essa situação não é de 
hoje; vem de muitos anos. O alto custo da vida no 
Amazonas tem sido constante: em 1940, ninguém 
podia viver no Pará. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois bem, sou tão 
generoso, que abro mão do Amazonas; fico no  
preço do ôvo, da alface, e de tudo mais no Rio de 
Janeiro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Quando as 
estradas de acesso estiverem prontas, não teremos 
êsses problemas. Sei, também, que o quilo de arroz, 
que custa na sede, em Goiás, quatro cruzeiros, é 
vendido, no Rio, a 25 cruzeiros, por falta de 
transporte. 
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O SR. COSTA PARANHOS: – Permite o 
nobre orador mais uma interrupção? V. Exa.  
está absolutamente certo quando critica a 
inflação no Brasil; só discordo do nobre colega 
pela maneira como encara o problema de 
Brasília. 

O SR. MEM DE SÁ: – Compreendi V. Exa. 
perfeitamente; mas creio que V. Exa. não 
entendeu bem o ponto de vista em que me 
coloquei. Agradeço, de qualquer modo, o aparte 
do nobre colega. 

Parece até – pelo que assegura o honrado 
Presidente – que os vendeiros, que abastecem o 
Palácio das Laranjeiras, estão fazendo o papel do 
famoso peixe do trapiche do Catete que se deixou 
fisgar instantâneamente pelo anzol do Presidente 
Vargas e mereceu do desconsolado pescador, 
que há duas horas banhava a isca, o desprêso da 
apóstrofe: “Puxa saco!... Homem feliz é o Dr. 
Juscelino! Madrugador e jovial, como o melro, 
levanta mais cedo que os turcos da Central, mas, 
em compensação, embriaga-se com as auras das 
alvoradas de maio e não precisa comprar 
sapatos, camisas, roupas e tudo o mais  
que a dura existência impõe ao comum dos 
mortais. 

Sr. Presidente. Conta a história que, no 
processo da revolução pela independência das 
colônias americanas, representou papel decisivo 
um opúsculo escrito por Thomaz Paine, em 1775, 
sob o título de “Common Sense”. Vendo hoje o 
que se passa em nossa terra, desde o 
esbanjamento de despesas improdutivas até a 
ausência de medidas capazes de deter a inflação, 
desde a inércia ante as reformas de base, até o 
excesso de zêlo no aniquilamento das garantias 
constitucionais, de Brasília a Carlos Lacerda, 
roguemos aos Céus nos envie um Thomaz Paine 
que escreva, para uso especial dos governantes 
brasileiros, um novo compêndio de conselhos 
sôbre aquêle senso que, embora chamado 
comum, é mais raro e difícil de encontrar... (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Mem de Sá, o Sr. 
Freitas Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa ofício 
que vai ser lido. 

E’ lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

Em 9 de maio de 1957 
Senhor Presidente: 
Achando-se licenciados os Srs. Senadores 

Paulo Fernandes e Domingos Vellasco, solicito se 
digne V. Exa. de designar-lhes substitutos 
temporários na Comissão de Finanças, na forma do 
disposto no art. 39 parágrafo 2º do Regimento 
Interno. 

Atenciosas saudações. – Vivaldo Lima. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo os Srs. 

Senadores Lutterbach Nunes e Costa Paranhos. 
Vai ser lido requerimento do nobre Senador 

Tarcísio Miranda. 
E’ lido e aprovado o seguinte:  

 
REQUERIMENTO Nº 157, DE 1957 

 
Requeiro a prorrogação, por 30 dias, da 

licença em cujo gozo me acho, para tratamento de 
saúde. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1957. – 
Tarcísio Miranda. 

O SR. PRESIDENTE: – Continuará em 
exercício o Suplente de S. Exa. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 58, de 1956, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o Convênio de Cooperação 
para o estudo do aproveitamento da energia 
hidráulica dos rios Acarai e Mondaí, firmado pelo 
Brasil e pela República do Paraguai, tendo 
Pareceres favoráveis (ns. 248 a 252, de 1957), das 
Comissões: de Constituição e Justiça de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de 
Economia; de Relações Exteriores; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada.  
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
E’ o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 58, DE 1956 

 
(Nº 82-B-1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o Convênio de Cooperação para o 

estudo do aproveitamento da energia hidráulica dos 
rios Acaraí e Mondaí, firmado pelo Brasil e pela 
República do Paraguai. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ aprovado o Convênio de Cooperação 

para o estudo do aproveitamento da energia 
hidráulica dos rios Acaraí e Mondaí, firmado pelo 
Brasil e pela República do Paraguai, a 20 de janeiro 
de 1956. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Convênio de Cooperação entre o Brasil e o Paraguai 

para o Estudo do aproveitamento da energia 
hidráulica dos rios Acaraí e Mondaí 

 
Os Governos da República dos Estados 

Unidos do Brasil e da República do Paraguai, 
convencidos de que a política de crescente 
vinculação entre os dois países será favorecida 
eficazmente com a adoção de medidas que visem 
ao seu desenvolvimento econômico, e tendo 
presente o espírito de leal amizade que preside 
às relações entre a Brasil o Paraguai, resolveram 
celebrar um Convênio para o estudo e 
aproveitamento da energia hidráulica dos rios 
Acaraí e Mondaí, em território paraguaio, e para 
êsse fim nomearam seus Plenipotenciários a 
saber: 

O Vice-Presidente do Senado Federal no 
exercício do cargo de Presidente da República dos 
Estados Unidos do Brasil: 

Ao Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, Ministro de Estado das Relações Exteriores e 
 

O Presidente da República do Paraguai: 
Ao Senhor Doutor Raul Sapena Pastor, 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do 
Paraguai, acreditado junto ao Govêrno da República 
dos Estados Unidos do Brasil. 

Os quais, depois de haverem trocado os seus 
Plenos Poderes achados em boa e devida forma, 
convieram no seguinte: 

 
Artigo I 

 
O presente convênio visa ao estudo do 

aproveitamento da energia hidráulica dos rios Acaraí 
e Mondaí, afluentes do rio Paraná, em território 
paraguaio, nas imediações da cidade brasileira da 
Foz do Iguaçu e do pôrto paraguaio “Presidente 
Franco”. 

 
Artigo II 

 
Os estudos a serem realizados pelo Govêrno 

dos Estados Unidos do Brasil, por intermédio do 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, se comporão 
das seguintes partes: 

a) Reconhecimento e inspeção local da região 
onde se acham situadas as quedas dágua daqueles 
rios, com o fim de determinar as possíveis soluções 
para o aproveitamento de sua energia em uma só ou 
em duas usinas hidrelétricas; 

b) Estudo hidrológico do regime dos dois rios 
nas imediações das quedas; 

c) Estudo topográfico geral dos locais onde se 
desenvolverão as soluções acima referidas; 

d) Estudo geológico dos locais escolhidos para 
as obras; 

e) Estudos topográficos de detalhe; 
f) Projeto das obras necessárias ao 

aproveitamento hidráulico, capaz de fornecer 
especificações gerais para o orçamento, a 
concorrência para aquisição de máquinas e 
instalações e o plano de execução; 

g) Anteprojeto e especificações das linhas de 
transmissão do local das usinas até: 

1) – Assunção, incluindo a possibilidade de 
subestações abaixadoras intermediárias; 

2) – Foz do Iguaçu e vizinhanças. 
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h) Estudo econômico das obras e sua 
repercussão sôbre o desenvolvimento das regiões 
vizinhas incluindo sugestões sôbre tarifas de energia 
elétrica. 

 
Artigo III 

 
Todos os estudos mencionados no artigo 

segundo, acompanhados dos documentos que lhes 
tenham servido de base serão entregues pelo 
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil ao Govêrno 
da República do Paraguai à medida que forem 
concluídos. 

 
Artigo IV 

 
O Govêrno da República do Paraguai manterá 

por sua conta, representantes permanentes, junto ao 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento, 
para acompanharem a execução dos estudos e 
projetos a que se refere o presente Convênio. 

 
Artigo V 

 
Pelo prazo de 20 anos, a partir da entrada em 

serviço do primeiro gerador elétrico, ficará 
assegurado ao Brasil o direito de consumir, pagando 
as taxas a serem estabelecidas nas tarifas 
correspondentes, até vinte por cento da potência 
elétrica que as instalações em serviço puderem 
produzir. 

Parágrafo único. – O prazo a que se refere o 
presente artigo poderá ser renovado, por igual 
período de comum acôrdo entre as partes 
contratantes. 

 
Artigo VI 

 
O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil se 

compromete a comunicar ao Govêrno da República 
do Paraguai, com antecendência mínima de três 
anos, a data em que começará a usar do direito que 
lhe confere o artigo V e a quantidade da potência 
elétrica que pretenda utilizar. 

 
Artigo VII 

 
As condições de pagamento da energia 

solicitada ou consumida pelo Brasil, conforme se 
prevê nos artigos V e VI, serão objeto de ajuste a ser 
oportunamente concertado entre os órgãos 
administrativos de ambos os países. 

Artigo VIII 
 

O pessoal de ambos os países encarregado 
de efetuar os estudos a que se refere o presente 
convênio poderá entrar, transitar e sair livremente do 
território dos dois Estados, com os equipamentos, 
objetos de uso pessoal e veículos de serviço 
necessários ao cumprimento de sua missão. Esta 
faculdade se estende ao tráfego de aeronaves, 
necessárias aos reconhecimentos e levantamentos 
aerofotogramétricos. 

 
Artigo IX 

 
Para entrega dos estudos mencionados no 

artigo II fica estabelecido o prazo máximo de quatro 
anos, a partir da data da assinatura do presente 
Convênio. 

 
Artigo X 

 
O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, 

como parte interessada, colaborará com o Govêrno 
da República do Paraguai na obtenção de 
financiamento para as obras que se projetaram como 
resultados do presente Convênio. 

 
Artigo XI 

 
O presente Convênio será ratificado de 

acôrdo com as formalidades constitucionais 
vigentes em cada uma das Partes Contratantes. 
A troca dos instrumentos de ratificação será 
efetuada na cidade de Assunção, dentro do mais 
bre prazo possível. 

Em testemunho do que os Plenipotenciários 
acima nomeados firmam o presente Convênio, em 
dois exemplares, cada um nas línguas 
portuguesa e espanhola, apondo em ambos os 
seus selos. 

Feito na Cidade do Rio de Janeiro aos vinte 
dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e 
cinqüenta e seis. – José Carlos de Macedo Soares – 
Raul Sapena Pastor. 

 
Discussão única do Requerimento nº 154, de 

1957, do Sr. Senador Vivaldo Lima, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado, do Comunicado 
da Cruz Vermelha Brasileira sôbre o Dia Mundial da 
Cruz Vermelha. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O documento a que se refere o requerimento que 

acaba de ser aprovado constará dos Anais do Senado. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

20, de 1954, que reduz de 20% anualmente, com base 
no volume exportado em 1953, as exportações de 
minério de manganês das jazidas do Estado de Minas 
Gerais, tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 219 e 220, 
de 1957, das Comissões de Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa duas 

emendas, que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº1 
 

Substitua-se no art. 3º a palavra 
“promulgação” pela palavra “publicação”. 

 
Justificação 

 
De acôrdo com o nosso sistema estabelecido 

no Código Civil para obrigatoriedade das leis, esta só 
começa com a publicação. 

Sala das Sessões, em 9-5-57. – João Villasbôas. 
 

EMENDA Nº 2 
 

Suprima-se no art. 3º as palavras: “revogado 
para êste efeito o disposto no parágrafo 1º do art. 1º, do 
Decreto-lei número 4.657, de 4 de setembro de 1952. 

 
Justificação 

 
O dispositivo determinando a entrada em vigor, 

desde logo, da lei, não revoga o dispositivo do Código 
Civil a que se refere o projeto, apenas abre uma 
exceção ao princípio da obrigatoriedade das leis. 

Sala das Sessões, em 9-5-57. – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas. – (Pausa). 

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

Encerrada. 
O projeto, com as emendas, volta às 

Comissões de Economia e de Finanças. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

n. 302, de 1956, que concede isenção de direito de 
importação, impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, para os materiais e mercadorias 
importados pela Companhia de Eletricidade do Alto 
Rio Grande, tendo Pareceres favoráveis (ns. 205 e 
206, de 1957), das Comissões: de Economia e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E’ o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 302, DE 1956 

 
Concede isenção de direitos de importação, 

impôsto de consumo e mais taxas aduaneiras, para 
os materiais e mercadorias importados pela Cia. de 
Eletricidade do Alto Rio Grande. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
§ 1ºA isenção de que trata êste arreitos de 

importação, impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, exceto a de previdência social, para os 
materiais e mercadorias importados pela Cia. de 
Eletricidade do Alto Rio Grande, com sede em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, destinados à 
instalação, construção, montagem e exploração da 
Usina Hidrelétrica de Itutinga. 

§ 1ºA isenção de que trata êste artigo 
 abrange todos os materiais desti- 
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nados à montagem das linhas de transmissão, 
excluídos os de fabricação similar no país, 
legalmente registrados, sem prejuízo do plano 
técnico de instalação. 

§ 2º São extensivos os benefícios desta lei às 
importações anteriormente feitas sob têrmo de 
responsabilidade. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 47, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 10.700.000,00, para 
pagamento de aluguéis correspondentes à ocupação 
da Casa da Itália pela Faculdade Nacional de 
Filosofia da Universidade do Brasil, tendo Parecer 
favorável, sob nº 232, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores 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 
(Nº47, de 1957) 

 
(Nº 1.931-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 10.700.000,00 para pagamento de aluguéis 
correspondentes à ocupação da Casa da Itália pela 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 
Brasil. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. E’ o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 10.700.000,00 (dez milhões e se- 
 

tecentos mil cruzeiros) para ocorrer ao pagamento 
de aluguéis correspondentes à ocupação da Casa da 
Itália pela Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil, de julho de 1950 até 31 de 
dezembro de 1955. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 36, de 1953, que regula o serviço de 
radiodifusão, o uso e a exploração dos canais para 
o mesmo designados, tendo Pareceres (ns. 42 a 
46, de 1956, e 229 e 230, de 1957, das Comissões 
de Constituição e Justiça, favorável, com as 
emendas que oferece de ns. 1-C a 7-C; de 
Educação e Cultura, favorável ao projeto e às 
emendas; de Legislação Social, favorável ao 
projeto e às emendas, de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, favorável ao 
projeto e às emendas da Comissão de 
Constituição e Justiça, oferecendo submenda à de 
nº 1-C e apresentando a de nº 8-C; de Relações 
Exteriores, favorável ao projeto e às emendas, da 
Comissão de Constituição e Justiça; de Serviço 
Público Civil, favorável ao projeto às emendas, 
com exceção da de n. 1-C, e de Finanças, 
favorável ao projeto e às emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido. 
E’ lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 158, DE 1957 
 

Tendo em vista que o Senado aprovou, em 6 
do corrente mês, o Requerimento nº 148, de 
diligência destinada ao melhor esclarecimento do 
voto desta Casa do Projeto de Lei do Senado nº 36, 
de 1957; e, ainda, que para essas diligências foi 
previsto um prazo fixo de 15 dias, requeiro o 
adiamento da discussão do referido projeto até o dia 
24 dêste mês. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1957. – Filinto 
Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 
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O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a 
votação) *: – Sr. Presidente, com a devida vênia, 
considero o requerimento do eminente Líder da 
Maioria desnecessário, totalmente supérfluo e 
apenas protelatório. 

Ao projeto, que ia entrar em primeira 
discussão e votação, acaba de ser apresentada 
emenda pelo eminente Senador Cunha Mello. Assim 
sendo, na forma regimental, volta o projeto às 
Comissões. 

Por que, então, o adiamento, se o projeto já 
está adiado, em face da emenda? Para que pô-lo em 
Ordem do Dia a 24 do corrente? 

O eminente Senador Filinto Müller, nobre e 
lealmente, avisou-me com antecedência do seu 
requerimento, explicando-me que desejava estudar o 
projeto com todo o acuro, a fim de lhe apresentar 
emendas e modificá-lo, porque considera o atual 
projeto do Senador Marcondes Filho ainda muito 
benígno. 

O ilustre Líder da Maioria, entretanto, terá 
tempo de sobejo para isso. Retornando o projeto às 
Comissões, poderá S. Exa. recolher os avulsos, o 
parecer do Senador Attilio Vivacqua, com as 
emendas e tudo mais que se fizer necessário, para 
bem enfronhar-se do assunto e ao mesmo oferecer 
sua contribuição com a eficiência e o brilho que o 
caracterizam. 

O requerimento, portanto, é, com o devido 
respeito, desnecessário e protelatório. 

A Maioria tem horror à regulamentação da 
Radiodifusão, e está cruelmente disposta a matá-la, 
aos poucos. Pode esmagá-la de uma só vez, mas 
parece apostada em ir-lhe tirando aos poucos a fôrça 
vital, para que, quando chegar o golpe de graça, haja 
apenas um leve e último alento na carcaça dêsse 
projeto que, sendo da autoria do Senador Marcondes 
Filho, da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, 
foi emendado pelo Senador Attilio Vivacqua, do 
Partido Republicano, e ainda não o foi por qualquer 
oposicionista desta Casa. 

Era o que desejava dizer, Senhor 
Presidente, justificando os motivos que 
 me levarão a votar contra o requeri- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

mento, apesar de muito me doer opôrme a um 
pedido do nobre Senador Filinto Müller. (Muito bem). 

O SR. FILINTO MÜLLER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, quando cheguei à 
Casa, redigi o requerimento solicitando dia certo para 
a entrada do projeto em Ordem do Dia com 
adiamento de quinze dias, e justifiquei no corpo do 
requerimento por que o fazia. 

Foi aprovado, em sessão da semana 
passada, um pedido de diligência, no sentido de se 
colherem informações do Ministério da Viação e 
Obras Públicas e da Comissão Técnica de Rádio, 
para que o Senado esteja em condições de 
examinar o projeto à luz dêsses esclarecimentos, 
julgados necessários. 

Quando vim hoje para o Senado, ignorava a 
existência de emendas que seriam, ou já teriam 
sido apresentadas pelo nobre Senador Cunha 
Mello... 

O SR. CUNHA MELLO: – Já teriam sido 
apresentadas. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ... e, agora 
estou sabendo, pelo Senador Attilio Vivacqua. 
Posso informar ao Senador Mem de Sá que 
também o Senador João Villasbôas apresentou 
emendas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Logo, não há mais 
razão de ser para o pedido de V. Exa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Senhor 
Presidente, há uma lógica no pedido que encaminhei 
à Mesa. Não tive a preocupação de estudar 
imediatamente êste projeto, porque assisti em 
sessão da semana passada à aprovação de um 
pedido de diligência junto ao Ministério da Viação e 
Obras Públicas para a qual foi estabelecido o prazo 
improrrogável de quinze dias, que retardaria sua 
tramitação. 

Assim, o sentido de meu requerimento é 
entrar na primeira discussão do projeto, já munido 
dos elementos que julgo necessários para a 
formação do meu juízo sôbre o mesmo, a fim de 
debatê-lo, desde o início, com uma orientação 
traçada, que será, naturalmente, a da Maioria 
desta Casa. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Dá licença para um 
aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Até retornar o Projeto 
das Comissões, creio que uma inteligência aguda, 
viva, como a de V. Exa., terá tempo mais do que 
suficiente de preparar-se para a primeira discussão, 
depois dos pareceres das Comissões. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço as 
palavras irônicas de V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é ironia. V. Exa. é 
que está se fazendo de muito difícil para estudar um 
projeto que, afinal de contas, não tem mistério. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Senhor 
Presidente, o nobre colega, Senador Mem de Sá, 
fala sempre com seu espírito fino e brilhante e 
ficamos sem saber, ao certo, se está fazendo ironia. 
Mas aceito a explicação. Faz bem Sua Excelência 
em dizer que não é ironia; aceito suas referências 
como uma das facetas mais encantadoras de sua 
personalidade – essa gentileza enorme que o 
caracteriza. 

Mas, Sr. Presidente, não se trata de dispor de 
tempo para estudar o projeto, tampouco de estudá-lo 
para entrar na sua discussão imediatamente. O de 
que precisamos é dos elementos solicitados ao 
órgão técnico, ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas e à Comissão Técnica de Rádio. Desejo 
possuir essas informações para traçar, de logo, rumo 
para o debate do projeto. 

Se a Casa me conceder o prazo de 15 dias, 
estou certo de que poderei trazer no dia 24, quando 
a proposição voltar a plenário para ser submetida à 
primeira discussão, dados completos para o debate. 

Estas, Sr. Presidente, as razões do meu 
requerimento. 

Peço ao nobre colega, Senador Mem de  
Sá, que não veja no requerimento sentido 
protelatório. Não tive intenção de adiar a apreciação 
do assunto. 

Aliás, Sr. Presidente, o Projeto acha-se no 
Senado desde 1953, se não me falha a memória. Nós, 
que esperamos quatro anos para incluí-lo em Ordem 
 

do Dia, poderemos esperar mais 15 dias para que 
sua discussão se faça já baseada em elementos 
técnicos que o Senado julgou indispensáveis, tanto 
assim que aprovou a diligência solicitada. 

São as razões por que peço ao Senado que 
aprove o requerimento, certo de que com essa 
medida teremos elementos capazes de orientar-nos 
melhor no debate da matéria. (Muito bem). 

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem) *: – Sr. 
Presidente, acredito perfeitamente que o eminente 
Senador Filinto Müller não haja tido intenção 
protelatória. Os efeitos do requerimento de S. Exa. é 
que são protelatórios, mas, acredito, não estavam no 
espírito do nobre colega. 

Desejaria, no entanto, requerer a V. Exa., Sr. 
Presidente, que o projeto emendado, que, de acôrdo 
com o requerimento, será retirado da Ordem do Dia, 
desde já retorne às Comissões para que se 
manifestem sôbre as emendas. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Informo ao nobre 
Senador Mem de Sá que a discussão do projeto não 
foi aberta, razão por que as emendas não foram 
ainda lidas. Só serão apreciadas depois de posto em 
discussão o projeto com as emendas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Obrigado a V. Exa., Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. (Pausa). 

Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da 
palavra, encerro a discussão. (Pausa). 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. 

Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação da votação solicitada pelo nobre Senador 
Mem de Sá. 

Queiram levantar-se os Senhores Senadores 
que aprovam o requerimento. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Senadores que o 
aprovaram e levantar-se os que o rejeitam. (Pausa). 
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O SR. MEM DE SÁ (pela ordem) *: – Sr. 
Presidente, quero registrar, na Ata de hoje, duas 
observações: primeira é que, efetivamente, a Maioria 
hoje demonstrou que quer protelar o andamento do 
projeto, matá-lo aos poucos, porque a horroriza 
qualquer regulamentação do Rádio. Segundo, que a 
Maioria não tem dúvidas nem hesitações em 
abandonar o recinto, para promover obstrução. 

Sou novato na Casa, e, quando aqui entrei, no 
segundo semestre do ano passado, mais de uma 
feita, em votações graves e duras, perguntei – eu 
que vinha acostumado às Assembléias Legislativas 
estaduais – perguntei aos mais antigos da União 
Democrática Nacional por que a Oposição não 
lançava mão do recurso regimental, consagrado em 
todos os parlamentos mundiais, da obstrução pela 
retirada. Ouvi, invariàvelmente, do Líder e de todos 
os meus dignos colegas da União Democrática 
Nacional, que no Senado isto não se fazia; fizera-se 
uma vez só e causara a pior impressão. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Afirmo a V. 
Exa. que tal não aconteceu uma nem duas vêzes; 
mas muitas vêzes. Apelo para o nobre Senador João 
Villasbôas, Líder da União Democrática Nacional, 
para dizer se estou ou não falando a verdade. 

O. SR. MEM DE SÁ: – Talvez, em outras 
épocas. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Entrei para 
o Senado em 1947. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. é, então, um 
Senador da Pré-História, porque vem desde a 
fundação da Constituinte. 

A informação que obtive, no entanto, foi 
esta, e aqui estão os colegas da UDN para 
confirmá-la. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Desde que sou 
Senador, apenas foi feita uma obstrução pela 
Maioria, e causou efetivamente, péssima 
impressão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, não 
estou condenando o fato, mas registrando-o. E’ 
recurso parlamentar adotado. 

Estranhei que a Oposição, no fim  
do ano passado, nunca tivesse recorrido a 
 

essa prática e, mais de uma vez, apelei para que o 
fizesse, jamais obtendo o assentimento da bancada 
da União Democrática Nacional. 

Registro o fato para que a bancada dêste 
partido não tenha, de futuro, os mesmos escrúpulos. 

O fato é não só uma prática internacional de 
todos os parlamentos, como está consagrado pela 
Maioria desta Casa, neste ano. (Muito bem). 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador. 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem) *: – 
Sr. Presidente, sinto-me na obrigação de explicar o 
motivo da retirada do recinto dos membros da 
Maioria, frisando que, para mim, o fato ocorre pela 
primeira vez, no Senado. 

Ao chegar, hoje, a esta Casa, Senhor 
Presidente, tive o cuidado de formular requerimento 
de adiamento da votação do projeto, sôbre a 
Radiodifusão, para o dia 24. Procurei, logo, o 
Senador Mem de Sá, autor de requerimento de 
urgência para o mesmo projeto, preocupado que 
estava em dar-lhe as razões por que pedia eu data 
certa para inclusão da matéria em Ordem do Dia. 

Declarei a S. Exa. que meu requerimento não 
tinha, absolutamente, intuito protelatório. Quando 
S.Exa. me expôs que o encarava dêsse modo, 
comprometi-me a retirá-lo e o nobre Senador Mem 
de Sá sabe que cheguei a fazê-lo para que não lhe 
perdurasse no espírito aquela impressão. 

Disse mais que não havia, sequer, lido o 
projeto para poder discutí-lo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exato. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – O adiamento não 

traria qualquer prejuízo, porquanto havíamos 
aprovado diligência, com prazo certo, de quinze dias. 
Não haveria prejuízo algum, repito. 

Quero salientar, entretanto, Sr. Presidente, é, 
que esta é a primeira vez que se pede verificação da 
votação, sabendo-se que não havia número na Ca- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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sa, para não conceder a prorrogação do  
prazo solicitado por um Senador, que deseja  
melhor informar-se sôbre a matéria. 

E', realmente, a primeira vez que se verifica  
tal situação, no Senado, desde que ingressei na 
Casa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desculpe Vossa 
Excelência, mas não é assim. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não  
estou criticando V. Exa.; é um direito regimental  
que lhe assiste. Fixo, apenas, o ineditismo do  
caso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mesmo sem ser  
crítica, tenho o direito de responder às palavras  
de V. Exa. Demonstrei a V. Exa. que não  
haveria nenhum prejuízo na discussão do projeto 
hoje. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – No entender de V. 
Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' inegável na primeira 
discussão. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Vim à tribuna, 
quando o eminente Senador Mem de Sá combateu 
meu requerimento. A ela voltei para esclarecer por 
que insisto no adiamento. 

Bem sei que o projeto, uma vez  
emendado, sairá da Ordem do Dia; bem  
sei que haverá tempo para estudá-lo; mas  
preciso, ao mesmo tempo, das informações do 
Ministério da Viação e da Comissão Técnica de 
Radiodifusão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Já foram pedidas. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Quero estudar o 

projeto à luz dessas informações, pedidas com prazo 
de 15 dias... 

O SR. MEM DE SÁ: – Prazo que não gastará 
nas Comissões. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ... justamente o 
tempo de que preciso para estudá-lo e estar em 
condições de debatê-lo. 

Devo, também, uma satisfação à Casa: é que, 
não havendo número – atentem V. Exa., Sr. 
Presidente, e nobres Senadores para êste aspecto – 
o requerimento ficará prejudicada definitivamente... 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro!  

O SR. FILINTO MÜLLER: – ... e a discussão 
do projeto prosseguirá, encerrando-se a primeira. 
Estaria, assim, o objetivo que eu havia procurado 
atingir, no meu requerimento – prazo para discutir o 
projeto – automàticamente destruído... 

O SR. MEM DE SÁ: – Confessa Vossa 
Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ... pela 
circunstância de não haver número para votação na 
Casa. 

Foi por essa razão, para que o projeto fôsse 
discutido amplamente – aprovado ou rejeitado na 
sessão de amanhã – que pedi aos meus pares se 
retirassem do recinto. A responsabilidade é 
integralmente minha. Não o fiz, entretanto, com a 
intenção de ofender o nobre Senador Mem de Sá... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não considerarei 
ofensa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ... nem de 
desrespeitar o Senado. Fi-lo para salvar o 
requerimento e possibilitar à Casa discutir, amanhã, 
o projeto. Se assim não agisse, estaria 
definitivamente prejudicado o meu requerimento. 
Quanto à retirada dos membros da Maioria, do 
recinto, – direito que têm os parlamentares, para 
negar número na votação – só não o temos exercido, 
no Senado, em casos relevantes, graças à 
cordialidade com que conduzimos nossos trabalhos, 
apesar de esposarmos pontos de vista diferentes e 
de os defendermos, com calor, dentro, embora, do 
Regimento. Têm havido outros casos, porém. 
Lembro-me, por exemplo, de uma noite, em que se 
discutia o Projeto de Impôsto único sôbre 
Combustíveis Líquidos, em que tôda a ilustre 
bancada da UDN se retirou do recinto e não houve 
número. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não; V. Exa. está 
enganado. Retirei-me sòzinho. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Aludo ao fato, 
apenas para esclarecimento. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O nobre Líder 
sabe que nos retiramos depois de um acôrdo feito 
com S. Exa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa  
Excelência está equivocado. Falo do  
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projeto referente ao Impôsto sôbre Combustíveis 
Líquidos. 

Encontrava-me ausente do Senado jantando 
na casa do Deputado Epílogo de Campos. Fui 
chamado pelo telefone e quando aqui cheguei, 
encontrei tôda a bancada da UDN reunida no 
gabinete do Líder da Maioria. Apelei para que 
voltassem ao recinto e votassem o projeto, no que fui 
atendido. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. conclui 
então, que não o obstruímos; desde que atendemos 
ao seu apêlo. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Estou anotando o 
fato de retirada do recinto. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está laborando 
em equívoco. Perdoe-me, mas V. Exa. está 
completamente enganado. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Quando Líder da 
bancada do PSD, o Senador Apolônio Salles, de 
uma feita, retirou do recinto todos os seus liderados. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Na minha 
liderança, essa foi a primeira vez em que se verificou 
retirada da bancada. Justifiquei-a, porém; porque, se 
assim não agisse, o meu requerimento estaria 
inexoràvelmente prejudicado, e nem sequer amanhã 
poderia renová-lo, porque a primeira discussão do 
projeto estaria encerrada. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Exatamente! Êste 
é o ponto... 

O SR. MEM DE SÁ: – Há engano, repito – que 
desejo esclarecer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Perdoe-me o 
nobre Senador Mem de Sá, mas tenho o dever de 
prestar um esclarecimento ao ilustre Senador Daniel 
Krieger, que me aparteou. 

O Regimento do Senado estabelece que, 
posto em discussão um requerimento e não havendo 
número para votação, metade mais um do Senado – 
o requerimento é considerado prejudicado e, 
Regimento estabelece também que havendo na 
Casa menos de dezesseis Senadores, o 
requerimento não pode nem mesmo ser  
discutido. Havia na Casa vinte e oito Senadores.  
Se o requerimento fôsse submetido à votação,  
feita, a requerimento, a verificação e,  
esta, acusasse a presença de, ape- 
 

nas vinte e oito Senadores, estaria inexoràvelmente 
perdido. Foi por isso que pedi aos  
Senadores da Maioria que se retirassem, a fim de 
que houvesse a presença de menos de dezesseis 
Senadores. 

O SR. MEM DE SÁ: – Como V. Exa.,  
mesmo disse, não estava no Senado, e, sim, 
jantando na casa de um amigo. Quero informar  
ao nobre colega que a falta de número não  
ocorreu por haver a Oposição se retirado do  
plenário, e, sim, porque, apesar da sua  
presença, não havia o "quorum" de trinta e  
dois Senadores, exigido para votação. A sessão foi 
então encerrada e o Presidente marcou outra para 
duas horas depois. Nessa ocasião, foi que as 
bancadas da Oposição se reuniram e V. Exa. 
chegou. Desde que estou no Senado é a primeira 
vez que vejo lançar mão dêsse recurso. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não. Aliás, V. 
Exa. já mo havia pedido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não vejo por 
que essa discussão sôbre a retirada ou não dos 
membros da bancada do PSD. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Sempre aconteceu; é recurso usado por todos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou no 
Senado desde 1946 e tenho presenciado, 
freqüentemente, usar-se dêsse recurso regimental, 
de reduzir o número do plenário. Desde logo, 
declaro, como Líder da Bancada da União 
Democrática Nacional, tantas vêzes quantas julgar 
necessária, ausentar-me-ei do recinto com a minha 
bancada. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E' 
direito legítimo que assiste a V. Exa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., sobretudo pelo aspecto que tem. 
V. Exa., Senador desde 1946, assistiu, muitas vêzes 
aqui, à retirada do recinto como recurso  
regimental. Eu próprio confesso que tenho  
feito apêlo à nobre bancada da Oposição  
para que não se retire a fim de dar  
número e continuar a votação. Assim tenho agido, 
certo de que as proposições em debate nessas opor- 
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tunidades atendem a interêsse nacional e é 
necessário que as votemos, quer aprovando ou 
rejeitando. 

Neste caso, porém, tendo sido eu o 
responsável pela retirada da bancada da Maioria – 
único responsável – quero declarar que não o fiz, 
absolutamente, com a intenção de desrespeitar o 
Senado... 

O SR. MEM DE SÁ: – Evidentemente. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – ... nem sequer de 

protelar a votação do projeto. Fi-lo para salvar o 
requerimento que poderá ser rejeitado amanhã ou 
retirado; fi-lo – repito – com a intenção de salvar 
êsse requerimento, principalmente por uma 
circunstância: antes da sessão procurava o Senador 
Mem de Sá. No momento não se encontrava 
presente o eminente Líder da Oposição, Senador 
João Villasbôas. Comuniquei ao Senador  
Rui Palmeira – Vice-Líder da União  
Democrática Nacional – a minha intenção de 
apresentar êsse requerimento. Assim que o Senador 
Mem de Sá entrou no recinto, expus a S. Exa. as 
razões por que formulava êsse pedido. Havendo S. 
Exa. solicitado verificação da votação, sentime no 
direito de salvar o requerimento, para ser debatido 
amanhã. 

O SR. MEM DE SÁ: – Justamente por isso 
registro com surpresa o ocorrido. Inicialmente, V. 
Exa. usou da nobreza com que sempre trata seus 
colegas, avisando que ia apresentar o requerimento. 
Fizemos um acôrdo e V. Exa. estava pronto a retirar 
o requerimento; chegou, até, a autorizar a retirada. 
Depois, no entanto, – creio que por sugestão do 
Senador Gaspar Velloso, – resolveu mantê-lo e lutar 
de tôdas as maneiras pela sua aprovação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Isso é verdade. 
Nessa afirmativa, V. Exa. tem razão. 
O SR. MEM DE SÁ: – A intenção não era 

protelatória, mas os efeitos estão sendo. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Estava pronto a 

retirar o requerimento – repito, cheguei  
mesmo a acentuar que o fazia para que V. Exa.  
não visse nêle um gesto meu no sentido de  
protelar o andamento do projeto. Entre- 
 

tanto, o nobre Senador Gaspar Velloso, que V. Exa. 
acaba de citar, estava ao meu lado, leu o 
requerimento e pediu-me que apresentasse. 
Declarou-me que não lera as informações da 
Comissão Técnica de Rádio e que desejaria discutir 
o projeto na sua primeira tramitação por esta Casa, 
já à luz das informações prestadas pelo Ministério da 
Viação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – De 
fato, é projeto de grande responsabilidade, que 
precisa ser muito bem esclarecido. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ém atenção, pois, 
ao apêlo do nobre Senador Gaspar Velloso, membro 
ilustre de minha bancada, apresentei o requerimento. 

Prova de que não tinha a intenção de protelar 
o andamento da matéria, foi que cheguei a retirar o 
requerimento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas apresentou-o 
novamente. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Apresentado – aí 
sim, tem razão o nobre Senador Mem de Sá – lutarei 
por êle. Poderei ser derrotado pelo Plenário, mas 
lutarei até o fim. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. sabe que não 
será derrotado pelo Plenário por isso luta com tanta 
facilidade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Senhor 
Presidente, êstes os esclarecimentos que desejava 
prestar. Peço desculpas por haver usado remédio 
regimental em assunto que não é, para mim, de tanta 
relevância... 

O SR. MEM DE SÁ: – Exato. Muito bem. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...nem implica 

decisão irrecorríveI para os destinos desta Casa do 
Parlamento. 

Presto êstes esclarecimentos afirmando, mais 
uma vez, que a atitude do nobre Senador Mem de 
Sá ao requerer verificação da votação, foi que me 
levou a solicitar a retirada do recinto da bancada da 
Maioria. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A verificação  
da votação a que procedeu a Mesa  
acusou a presença de onze Senhores  
Senadores, dos quais dois votaram a  
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favor, e nove contra o requerimento. 

Não tendo havido número vai ser feita a 
chamada, nos têrmos do Regimento. 

(Procede-se à chamada) . 
 

RESPONDEM A CHAMADA OS SRS.  
SENADORES 

 
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  

Mello – Fernandes Távora – Argemiro de  
Figueiredo – Freitas Cavalcanti – Rui  
Palmeira – Juracy Magalhães – Lima Teixeira – 
Caiado de Castro – Gilberto Marinho –  
Lima Guimarães – Frederico Nunes – Sylvio  
Curvo – João Villasbôas – Othon Mäder –  
Gomes de Oliveira – Francisco Galioti –  
Daniel Krieger – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 
chamada 20 Srs. Senadores. 

Vão ser lidos os nomes dos  
Senhores Senadores que responderam à chamada. 
(Pausa). 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr. 
Presidente peço a Vossa Excelência inclua meu 
nome na lista de Senadores que responderam à 
chamada. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. será atendido. 
O requerimento está prejudicado. 
Em discussão o projeto. 
Sôbre a mesa emendas que vão ser lidas pelo 

Sr. 1º Secretário. 
São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 

 
EMENDA Nº 9 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – Fica mantida com tôdas as atribuições 

que hoje exerce, dadas em lei, a Comissão Técnica 
de Rádio". 

 
Justificação 

 
A emenda visa a manter um órgão necessário 

à orientação da política de telecomunicações, 
supervisando e controlando os serviços, já 
existentes. Tem êsse órgão servido da melhor 
maneira ao interêsse público. A nosso ver, man- 
 

tê-lo é mais prudente que criar um outro órgão, com 
numerosos membros e mais despesas. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. 

 
EMENDA Nº 10 

 
Ao Projeto de Lei do Senado, número 36-53. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – À mesma pessoa física ou jurídica não será 

concedida autorização para instalar e explorar, dentro do 
País, mais de uma emissora de radiodifusão ou 
televisão. 

 
Justificação 

 
O art. 6º do Projeto determina que as 

concessões para o serviço de radiodifusão serão 
outorgadas de forma que não constituam nem 
favoreçam monopólio. 

A importância da posse e exploração está a 
aconselhar não se permitir a concentração de várias 
emissoras em poder de uma só emprêsa. 

Não basta, portanto, que a lei declare como está 
no projeto, vagamente, que as concessões dessa 
natureza não devem constituir nem favorecer monopólio. 

Necessário se faz que clara e precisamente se 
declare a proibição de se beneficiar com mais de uma 
concessão a uma só emprêsa. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1957. – João 
Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 11 

 
Dê-se ao art. 6º, parágrafo único a redação 

seguinte: 
Parágrafo único. Para os municípios com 

população inferior a 50 mil habitantes, não será, 
porém, concedida autorização para instalação de 
mais de uma emissora. 

 
Justificação 

 
As emissoras não servem sòmente  

aos núcleos citadinos e sim a tôda uma  
região, na qual, se incluem as populações  
dos campos. Nestas condições po- 
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de acontecer que a cidade-sede do Município, reúna 
população pequena, inferior a 70 mil ou 50 mil, mas 
o Município é populoso, podendo comportar e 
mesmo necessitar de mais de uma emissora. Essa a 
razão da presente emenda. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1957. – 
Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa). 

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

Encerrada. 
O projeto, com as emendas, volta às 

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura, de Legislação Social, de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, de Relações 
Exteriores, de Serviço Público Civil e de Finanças. 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Attilio 

Vivacqua, orador inscrito para esta oportunidade. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 

segundo orador inscrito. 
O SR. NOVAES FILHO *: – Sr. Presidente, há 

poucos dias alguns Srs. Senadores estiveram em 
São Paulo – e entre êles figurava também eu – 
atendendo a dois convites: Um foi da Cooperativa de 
Cotia, para visitarmos a Exposição Nacional de 
Agricultura, da qual recolhemos excelente 
impressão. Aquela entidade constitui magnífico 
exemplo de organização e de trabalho e reflete, 
nìtidamente, por todo o País, os resultados 
extraordinários do sistema cooperativista. 

Com uma rêde de ação muito ampla, 
mobilizando cêrca de três bilhões e meio de 
cruzeiros por ano, a Exposição que a referida 
cooperativa realizou em São Paulo, demonstrou 
cabalmente, a quanto vale, para uma boa e grande 
produção agrícola de gêneros de alimentação, os 
métodos renovadores ali adotados, sob superior 
orientação de ordem técnica, com aplicação em 
tempo hábil, de fertilizantes e preparação oportuna 
dos campos para o lançamento das sementes. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Apreciamos mostruários de produtos agrícolas 
verdadeiramente encantadores. 

Sr. Presidente, depois dessa magnífica  
prova do quanto se aperfeiçoa e se desdobra,  
em nosso País, a produção agrícola,  
nós, Senadores, tivemos oportunidade, a convite  
da Diretoria da Federação das Indústrias, de 
contemplar o espetáculo soberbo, que se desenrolou 
a nossos olhos, das comemorações do Dia da 
Trabalho. Através de um extraordinário desfile, 
pudemos sentir o quanto representa de 
entendimento e compreensão entre o cérebro e o 
braço, o operariado e as classes patronais, obra que 
naquele Estado se realiza e no dia 1º de maio ficou 
bem demonstrada. 

Assistindo àquela parada, tivemos  
grande confôrto verificando que artigos que  
ontem eram importados, hoje se apresentam em boa 
forma de produção, surpreendendo os mercados 
internos do País. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – E' desnecessária, 

evidentemente, a minha intervenção quando V. Exa. 
com o brilho habitual... 

O SR. NOVAES FILHO: – Generosidade de V. 
Exa. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – ...vem relatando a 
que ocorreu na nossa excursão a São Paulo.  
Quero, entretanto, ressaltar, naquele desfile  
operário, o sentimento de brasilidade  
que se observou, a todos os momentos, em  
tôdas as formações, quer atléticas quer  
de jovens estudantes das escolas e, bem  
assim, proclamar meu entusiasmo, como  
agrônomo, pela técnica agrícola de São Paulo,  
que consegue verdadeiro milagre e produção,  
e, patentear, também meus agradecimentos  
a dois homens dessa cooperativa, Srs. Dr.  
Gervásio Inoué e Flávio de Brito, meus  
conterrâneos aos quais, neste momento,  
me confesso grato pela hospitalidade, e,  
sobretudo, pela lição que nos deram, de  
agronomia e técnica agrícola. Repito: era 
desnecessário, o meu aparte, porque a palavra 
fulgurante de V. Exa. 
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teria melhor relatado quanto acabo de dizer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, o 
aparte do eminente representante do Amazonas vem 
ilustrar minha modesta oração. 

Durante o desfile realizado pela Federação 
das Indústrias de São Paulo, em cada fábrica que 
apresentava seus produtos e, também, as 
realizações no campo social, senti agradável 
surpresa, porque pude testemunhar que até a 
indústria automobilística, que agora se inicia no  
País, já se apresentou em moldes que despertam  
as grandes esperanças de todos nós brasileiros. 
Foram dois espetáculos magníficos: o agrícola  
e o industrial. Apenas lamentei que aqueles  
que se deixam dominar pelo pessimismo, espíritos 
que se envolvem permanentemente nas  
teias da descrença, aqueles já sem fôrças  
para crer nas futuras realizações do nosso País, lá 
não estivessem, para revigoramento do seu 
patriotismo, para certeza de quanto vêm se 
desenvolvendo os quadros da produção  
nacional, e para que dali saíssem, como todos 
saímos, com maior confiança nos destinos da 
Nacionalidade. 

Sr. Presidente, os convites formulados  
nesta Casa, por parte da Cooperativa de Cotia, 
vieram por intermédio do jornalista Mario  
Signoretti, e os da Federação das Indústrias  
através do seu colega José Victorino. Nesta  
hora cabe-me, em nome dos meus pares, de  
todos nós que tivemos o ensêjo de apreciar  
o espetáculo que tanta confiança inspira na  
produção nacional, agradecer as diretorias  
da Cooperativa de Cotia e da Federação  
das Indústrias a gentileza que tiveram e  
os dias magníficos que nos proporcionaram. – (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Com a palavra o 
nobre Senador Gilberto Marinho, terceiro orador 
inscrito. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, desejo exprimir, em nome da bancada  
do Distrito Federal e do Partido Social  
Democrático, o pesar, a mágoa, a compunção,  
pelo desaparecimento de Arnaldo Bloch, um  
dos dirigentes da grande revista "Manchete".  

Não é uma formal homenagem a um brasileiro 
digno que desaparece, mas o reconhecimento da 
notável obra que vêm realizando os irmãos Bloch, de 
desenvolvimento da indústria gráfica do País, 
notadamente daquela revista que com reais méritos 
se situa entre as melhores da América do Sul. 

O SR. FRANCISCO GALLOTI: – Por êsses 
motivos, V. Exa. pode falar não sòmente em nome 
da bancada, que tão dignamente representa, como 
no de todo o Senado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Realmente, 
os irmãos Bloch constituíram uma organização de 
trabalho, sobretudo no setor gráfico, que honra 
sobremodo êsse ramo de atividade e a inteligência 
dos homens. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A União 
Democrática Nacional também se associa à 
homenagem que V. Exa. está prestando a Arnaldo 
Bloch. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Agradeço os 
apartes dos nobres colegas, Senadores Francisco 
Gallotti, Carlos Gomes de Oliveira e Fernandes Távora 
associando-se à manifestação de pesar que ora 
expresso. 

Sr. Presidente, fica assim registrado não sòmente 
o sentimento que nos domina, neste instante, mas, 
também, o aprêço desta Casa à meritória obra de quem 
tanto lutou pela elevação de uma das mais florescentes 
indústrias do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Fretas Cavalcanti. (Pausa). 

Não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Ezechias da Rocha. (Pausa). 
Também não está presente. 
Está esgotada a lista dos oradores inscritos. 

(Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. Designo para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 
175, de 1956, que passa a situação de reformados 
os asilados das Fôrças Armadas e dá outras 
providências, tendo Pareceres favoráveis, sob  
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Ns. 164 e 165, de 1957, das Comissões de 
Segurança Nacional e.de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 379, de 1956, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Beatriz Ferreira 
Lucas e Arminda Ferreira Lucas, irmãs solteiras do 
ex-maquinista do Lóide Brasileiro, Alvaro Ferreira 
Lucas, tendo Pareceres favoráveis (ns. 213 e 214, 
de 1957), das Comissões de Constituição e Justiça; 
e de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 380, de 1956, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Eva Alves de 
Góes, viúva de Augusto de Araújo Góes, tendo 
Pareceres favoráveis (ns. 215 e 216, de 1957), das 
Comissões de Constituição e Justiça; e de Finanças. 

 
COMUNICADO DA CRUZ VERMELHA 

BRASILEIRA, QUE SE PUBLICA NOS TÊRMOS DO 
REQUERIMENTO Nº 154, DE 1957, DO SENHOR 
VIVALDO LIMA, APROVADO NA SESSÃO DE 9-5-
957. 

 
8 DE MAIO – DIA MUNDIAL DA 

CRUZ VERMELHA 
 
Aquela tarde de horror e de sangue, na colina 

de Selferino, a 24 de junho de 1859, foi para a 
humanidade um memorável marco divisório. 

O "Homem de Branco", Henri Dunant, o 
Precursor com o nobre coração opresso diante de 
tanta dor, tanto sangue e tanto desamparo, 
perambulava febrilmente entre os feridos que 
pereciam à míngua de socorros sôbre as lages frias 
de "Chiesa Maggiore" de Castiglione, a localidade 
italiana para onde, em tumulto, sem a menor 
organização do mais rudimentar serviço de saúde 
em campanha, eram trazidos os feridos na 
sangrenta batalha travada entre franco-italianos e 
austríacos em Solferino. Acudia, amparava, 
consolava, socorria. 

Então, sua mente de predestinado foi ferida 
por dois cruciantes problemas: – 1º O daqueles 
feridos sem assistência, que eram todos;  
2º O dos feridos ainda mais infelizes  
e mais desamparados que os outros, que  
eram os inimigos. Para os primeiros, vale di- 
 

zer, para todos, havia mister de um Serviço de 
Saúde, de uma organização de enfermagem. 

Para os outros, além disso, fazia-se 
necessário algo mais transcendental, que implicava 
em uma noção nova na história das guerras. 

E êsse fator novo, jamais enunciado, foi  
um relâmpago nos pensamentos do "Homem  
de Branco": "Os homens todos devem ser irmãos". 

E logo, ante suas exclamações de  
apóstolo em cândidas vestes, ante a conclamação 
de suas palavras de predestinado a todos  
homens, mulheres, jovens, velhos, realizou-se  
o milagre da compaixão que brotou em  
torrentes daqueles corações neutralizados  
até então pelo rancor e esclarecidos agora  
ante uma nova compreensão de que o inimigo  
ferido era, antes de tudo, um ferido a quem  
se tem de socorrer, e não deixará de ser  
um irmão por se haver tornado um  
inimigo. 

Fiz o milagre que operou Dunant  
e que depois, em 1863 e mais tarde, em  
1864, por ocasião da realização da primeira 
convenção de Genebra, a 22 de agôsto se 
concretizou na criação da Cruz Vermelha essa 
Instituição que hoje distribui pelo mundo inteiro 
bênçãos e benemerência e consolos e abrigo e 
agasalho e socorro a quantos de tais bens estejam 
necessitados. 

Eis por que a tarde de Solferino foi  
um marco memorável a dividir duas  
épocas: humanidade sem Cruz Vermelha e 
humanidade beneficiária das benesses da  
bandeira dos cinco quadrados iguais e  
unidos, vermelhos, em Cruz, a apontar aos  
quatro pontos cardiais, sôbre campo branco.  
Entre uma e outra o 24 de junho de 1859  
e Henri Dunant vestido de branca em  
suas roupas corporais e em seus anseios de 
benfazer. 

E essa Instituição, à sombra de cuja  
bandeira todos os patriotismos podem  
viver, essa que nos campos de batalha  
se desvela ante o Sofrimento, seja do amigo, seja 
do inimigo, através de sua organização sanitária 
defendida pela bandeira da neutralidade  
da independência, da igualdade e da universidade, 
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apanágio da Cruz Vermelha e em tempo de paz 
realiza sua grande obra de amor e de concórdia, se 
deve àquele que, nascido na nobre e formosa  
Suiça em 8 de maio de 1828, não é, entretanto,  
um suíço, mas um Cidadão do Mundo, que o  
mundo de Cruz Vermelha reverência hoje, nesta 
celebração vibrante e carinhosa do "Dia Mundial  
da Cruz Vermelha", o dia do nascimento do pri- 
 

vilegiado que a concebeu e a criou entre os horrores 
de Solferino. 

Eis por que a Cruz Vermelha Brasileira 
empregará tôdas as suas horas do dia 8 de maio no 
culto e na glorificação de Henri Dunant, cujo nome as 
76 Sociedades Nacionais do mundo inteiro saberão 
também reverenciar com a alma e o coração: – 
General Dr. Benjamim Gonçalves, Secretário-Geral. 

 



34ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 10 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR LIMA TEIXEIRA 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  
Mello – Sebastião Archer – Victorino Freire  
– Arêa Leão – João Mendes – Mendonça  
Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – 
Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti – 
Georgino Avelino – Reginaldo Fernandes  
– Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo – 
Novaes Filho – Nelson Firmo – Ezechias  
da Rocha – Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – 
Júlio Leite – Lourival Fontes – Neves da  
Rocha – Juracy Magalhães – Lima Teixeira – 
Attilio Vivacqua – Lutterbach Nunes – Arlindo 
Rodrigues – Alencastro Guimarães – Caiado  
de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes  
Filho – Lima Guimarães – Lino de Mattos –  
Costa Paranhos – Frederico Nunes – Pedro 
Ludovico – Sylvio Curvo – João Villasbôas – Filinto 
Müller – Othon Mäder – Gaspar Velloso –  
Gomes de Oliveira – Francisco Galloti – Daniel 
Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt.  
– (48). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Quarto Secretário, servindo de 

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

O Senhor Segundo Secretário, servindo de 
Primeiro, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios da Câmara dos Deputados: 
– nº 584, comunicando haver sido aprovada a 

emenda do Senado oferecida ao Projeto de Lei da 
Câmara número 56, de 1956, enviado à sanção; 

– ns. 589 e 570, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 1957 

 
(Nº 505-D, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Regula o seqüestro e o perdimento de bens 

nos casos de enriquecimento ilícito, por influencia ou 
abuso de cargo ou função. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O servidor público ou o dirigente, ou o 

empregado de autarquia, que, por influência ou 
abuso de cargo ou função, se beneficiar de 
enriquecimento ilícito, ficará sujeito ao sequestro e 
perda dos respectivos bens ou valores. 

§ 1º A expressão "servidor público" compreende 
tôdas as pessoas que exercem na União, nos Estados, 
nos Territórios, no Distrito Federal e nos Municípios 
qualquer cargos funções ou empregos, civis ou militares, 
quer sejam eletivos quer de nomeação ou contrato, nos 
órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário. 
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§ 2º Equipara-se ao dirigente ou empregado 
de autarquias, para os fins da presente lei, o 
dirigente ou empregado de sociedade de economia 
mista, de fundação instituída pelo Poder Público, de 
emprêsa incorporada ao patrimônio público, ou de 
entidade que receba e aplique contribuições 
parafiscais. 

Art. 2º Constituem casos de enriquecimento 
ilícito, para os fins desta lei: 

a) a incorporação ao patrimônio privado, sem 
as formalidades previstas em leis, regulamentais, 
estatutos ou em normas gerais e sem a indenização 
correspondente, de bens ou valores do patrimônio de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1º e 
seus parágrafos; 

b) a doação de valores ou bens do patrimônio 
das entidades mencionadas no art. 1º e seus 
parágrafos a indivíduos ou instituições privadas, 
ainda que de fins assistenciais ou educativos, desde 
que feita sem publicidade e sem autorização prévia 
do órgão que tenha competência expressa para 
deliberar a êsse respeito; 

c) o recebimento de dinheiro, de bem móvel ou 
imóvel, ou de qualquer outra vantagem econômica, a 
título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente; 

d) a percepção de vantagem econômica por 
meio de alienação de bem móvel ou imóvel por preço 
sensìvelmente superior ao corrente no mercado ou 
ao seu valor real; 

e) a obtenção de vantagem econômica por 
meio da aquisição de bem móvel ou imóvel por preço 
sensivelmente inferior ao corrente no mercado ou ao 
seu valor real; 

f) a utilização em obras ou serviços de 
natureza privada, de veículos, máquinas e materiais 
de qualquer natureza de propriedade da União, 
Estado, Município, entidade autárquica, sociedade 
de economia mista, fundação de direito público, 
emprêsa incorporada ao patrimônio da União ou 
entidade que receba e aplique contribuições 
parafiscais e, bem assim, a dos serviços de 
servidores públicos, ou de empregados e operários 
de qualquer dessas entidades. 

Parágrafo único. Para a caracterização do 
enriquecimento ilícito, previsto nas letras a, b, c, d, e, 
e f dêste artigo deverá ser feita a prova de que o 
responsável pela doação (letra "b") ou o beneficiário 
(letras a, c, d, e, e f) está incluído entre as pessoas 
indicadas no art. 1º e seus parágrafos, e ainda: 

1) no caso da letra "b", a de que o doador tem 
interêsse político ou de outra natureza que, direta ou 
indiretamente, possa ser ou haja sido beneficiado 
pelo seu ato; 

2) nos casos das letras c, d e e, a de que o 
doador (letra "c"), o adquirente (letra "d") ou o 
alienante (letra "e") tem interêsse que possa ser 
atingido ou que tenha sido amparado por despacho, 
decisão, voto, sentença, deliberação, nomeação, 
contrato, informação, laudo pericial, mediação 
declaração, parecer, licença, concessão, tolerância, 
autorização ou ordem de qualquer natureza, verbal, 
escrita ou tácita, do beneficiário. 

Art. 3º Constitui também enriquecimento ilícito 
qualquer dos fatos mencionados nas letras "c" e "e" 
do artigo 2º, quando praticado por quem, em razão 
de influência política, funcional ou pessoal, 
intervenha junto às pessoas indicadas no art. 1º e 
seus parágrafos para delas obter a prática de  
algum dos atos funcionais citados em favor de 
terceiro. 

Art. 4º O enriquecimento ilícito definido nos 
têrmos desta lei equipara-se aos crimes contra a 
administração e o patrimônio público, sujeitando os 
responsáveis ao processo criminal e à imposição de 
penas, na forma das leis penais em vigor. 

Parágrafo único. E' igualmente enriquecimento 
ilícito o que resultar de: 

a) tolerância ou autorização ou ordem verbal, 
escrita ou tácita, para a exploração de jogos de azar 
ou de lenocínio; 

b) declaração falsa em medição de serviços de 
construção de estradas ou de obras  
públicas, executados pelo Poder Público ou por 
tarefeiros, empreiteiros, subempreiteiros ou 
concessionários; 

c) declaração falsa sôbre quantidade,  
pêso, qualidade ou características de  
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mercadorias ou bem, entregue a serviço público, 
autarquia, sociedade de economia mista, fundação 
instituída pelo Poder Público, emprêsa incorporada 
ao patrimônio público, ou entidade que receba e 
aplique contribuições para-fiscais ou de qualquer 
deles recebidas. 

Art. 5º. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, bem como as entidades que 
recebem e aplicam contribuições parafiscais, as 
emprêsas incorporadas ao patrimônio da União, as 
sociedades de economia mista, as fundações e 
autarquias, autorizadas, instituídas ou criadas por 
qualquer daqueles governos, poderão ingressar em 
Juízo para pleitear o sequestro e a perda, em seu 
favor, dos bens ou valores correspondentes ao 
enriquecimento ilícito dos seus servidores, dirigentes 
ou empregados, e dos que exercerem junto a elas, 
advocacia administrativa. 

§ 1º. Apurado o enriquecimento ilícito, 
mediante denúncia documentada, investigação 
policial ou administrativa, inquérito, confissão ou por 
qualquer outro modo, a pessoa jurídica de direito 
público ou privado interessada terá, primitivamente, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, o direito de 
ingressar em Juízo. 

§ 2º. Esgotado êsse prazo, qualquer cidadão 
será parte legítima para tomar a iniciativa do 
procedimento judicial, devendo a pessoa jurídica de 
direito público ou privado interessada ser citada para 
integrar o contraditório, na qualidade de litisconsorte 
da parte autora, bem como para suprir as omissões e 
falhas da inicial e para apresentar e indicar os 
documentos ou outros meios de prova de que 
disponha. 

§ 3º. O pedido de sequestro será processado 
de acôrdo com o rito disposto no art. 685 do Código 
de Processo Civil. 

§ 4º. Dentro em 30 (trinta) dias da  
efetivação do sequestro e sob pena de perder  
êste a eficácia, deverá ser proposta a ação  
principal, que seguirá o rito ordinário disposto nos 
arts. 291 a 297 do Código de Processo Civil e terá 
por objetivo a decretação de perda dos bens 
sequestrados em favor da pessoa jurídica autora ou 
litisconsorte. 

§ 5º. Na ação principal poderá ser 
 

pedido, cumulativamente, o ressarcimento integral de 
perdas e danos sofridos pela pessoa jurídica autora 
ou litisconsorte. 

Art. 6º. A fórmula "vantagem econômica", 
empregada no art. 2º, letra "c", abrange 
genèricamente todos as modalidades de prestações 
positivas ou negativas, de que se beneficie quem 
aufira enriquecimento ilícito. 

Parágrafo único. A vantagem econômica, sob 
forma de prestação negativa, compreende a 
utilização de serviços, a locação de imóveis ou 
móveis; o transporte ou a hospedagem gratuitos, ou 
pagos por terceiros. 

Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 85, DE 1957 

 
(Nº 4.160-C-1954, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre a administração dos Postos 

Agropecuários. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. E' o Ministério da Agricultura 

autorizado a entregar às Associações Rurais, e, em 
falta destas, às Associações especializadas dos 
respectivos municípios ou da região, a administração 
dos Postos Agropecuários, já instalados ou que 
venham a instalar-se no País. 

Art. 2º. Para os fins do artigo anterior, será 
lavrado acôrdo entre o Ministério e a Associação ou 
Associações, pelo prazo de 2 (dois) anos, para a 
realização de um programa mínimo, tendo em vista 
as necessidades da área servida pelo Pôsto e os 
recursos disponíveis. 

§ 1º. Do acôrdo deverá constar a 
obrigatoriedade de prestar assistência a todos os 
agricultores da região, nos têrmos do Regulamento 
que fôr baixado. 

§ 2º. A cobrança dos serviços prestados ou 
materiais fornecidos pelos Postos, quando 
estipulada, limitar-se-á ao custo. 
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Art. 3º. No acôrdo a que se refere o art. 2º, 

serão estabelecidas, entre outras, as seguintes 
obrigações: 

I – De parte do Ministério: 
a) administrar o Pôsto, com ri emprêgo da 

verba própria, a construção dos pavilhões e 
instalações complementares do Pôsto, e provê-lo 
dos materiais, maquinaria, instrumentos, móveis e 
semoventes necessários às realizações do programa 
mínimo, ou dos recursos que possibilitem sua 
aquisição; 

b) prestar a assistência técnica requerida pela 
realização do mesmo programa; 

c) contribuir com quantia determinada, 
anualmente, para as despesas de pessoal. 

II – De parte da Associação ou Associações: 
a) administrar o Pôsto, com rigorosa 

observância do Regulamento que, baixado pelo 
Ministro da Agricultura, de modo geral, será 
considerado parte integrante do acôrdo ao qual se 
refere o art. 2º; 

b) prestar contas, anualmente, de sua 
administração, além de facultar, aos funcionários do 
Ministério da Agricultura, para tanto credenciados 
pelo Ministro, ampla fiscalização do cumprimento do 
acôrdo. 

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Economia e de Finanças. 
 

PARECER 
Nº 271, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças sôbre Projeto de 

Lei da Câmara nº 65, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 15.585.821,90, 
destinado a completar pagamento de transporte de 
malas postais por via aérea. 

Relator: Senador Othon Mäder. 
O projeto ora em exame autoriza o  

Poder Executivo a abrir, pelo Minis- 
 

tério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial 
de Cr$ 15.585.821,90 (quinze milhões, quinhentos e 
oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um cruzeiros 
e noventa centavos), para complementação do 
pagamento de transportes de malas postais por via 
aérea, realizado no exercício de 1953. 

A importância em aprêço liquidará os últimos 
débitos do Departamento de Correios e Telégrafos 
para com as emprêsas de transportes aéreos, uma 
vez que a Lei nº 2.156, de 2 de janeiro de 1954, já 
disciplinou em definitivo a matéria. 

Segundo está esclarecido no processo, os 
débitos referentes aos exercícios de 1951 e 1952 
foram liquidados através de crédito aberto pela Lei nº 
1.960, de 26 de agôsto de 1953. Restam apenas, 
como já ficou dito, os relativos ao exercício de 1953. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de abril de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Othon 
Mäder, Relator. – Fausto Cabral – Costa Paranhos – 
Mendonça Clark – Lutterback Nunes – Juracy 
Magalhães – Júlio Leite – Daniel Krieger – João 
Mendes – Lameira Bittencourt – Lino de Mattos. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Freitas 
Cavalcanti, primeiro orador inscrito. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, era meu desejo ocupar-me, esta tarde, 
do exame da execução orçamentária, no corrente 
exercício, tendo em vista o plano de economia 
elaborado pelo Poder Executivo, com relação aos 
recursos financeiros consignados ao Estado de 
Alagoas. 

A ausência de dados completos referentes aos 
diversos Ministérios não me permite, porém, fazê-lo, 
reservando-me o direito de retomar a tarefa em outra 
oportunidade. 

Ouso, no entanto, tecer algumas 
considerações de ordem geral sôbre o  
assunto. Estabeleceu-se como praxe a  
organização de um plano de economia, 
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correspondente, em última análise, à anulação de 
tôda a colaboração oferecida pelo Poder Legislativo 
à Lei de Meios. Êsse plano compreende, em muitos 
casos, o cancelamento de dotações integrais e, em 
outras reduções que variam de 30 a 50%, sôbre o 
total da verba consignada. Estamos, assim, diante de 
dois orçamentos: o que é votado no Congresso e 
outro que resulta da revisão feita pelo Poder 
Executivo através do chamado plano de economia. 
Não me parece que seja esta a solução mais certa; 
mais justo seria que o Sr. Presidente da República, 
usando da faculdade que lhe confere a Constituição, 
vetasse parcialmente o orçamento. Esta medida 
teria, de resto, a virtude de atingir igualmente a 
todos, com fundamento na Lei Magna. O que se não 
compreende é a prática vigente de cancelamento ou 
redução de verbas orçamentárias, que são quase 
sempre, liberadas no segundo semestre de cada 
ano, ao sabor das influências políticas ou pessoais, 
estabelecendo-se, dêsse modo, um odioso regime 
de discriminação. 

Evidentemente, não cabe, neste instante, 
examinar o assunto, sob o ponto de vista 
constitucional e legal: discutir-se se o Orçamento da 
União é realmente uma lei e a mais importante 
atribuída à competência do Congresso, ou se apenas 
consubstancia um ato de autorização de Receita e 
Despesa, submetido ao arbítrio do Poder Executivo. 
Seria ociosa a discussão. Cabe apenas examinar um 
aspecto preliminar: alega-se que o plano de 
economia é elaborado para corrigir o deficit, face à 
colaboração obedecida à Lei de Meios nas duas 
Casas do Congresso. Mas a verdade é que a 
proposta orçamentária enviada à Câmara pelo 
Executivo já traz em seu bôjo um grande deficit. A 
prevalecer êsse critério, então cumpriria apenas ao 
Congresso homologar a proposta, anulando-se 
inteiramente a representação dos Estados na 
elaboração da Lei. 

E' evidente que o Govêrno dispõe de  
todos os elementos técnicos para a organização da 
proposta orçamentária, preenchidas as exigências 
legais. Mas lhe falta aquela colaboração da 
experiência colhida na realidade, ao vi- 
 

vo, pelos representantes do povo nas diferentes 
regiões do País, com relação aos seus problemas 
econômicos e sociais. E o denominado plano de 
economia comumente atinge e anula tão preciosa 
colaboração, para que o Orçamento da União 
consubstancie um verdadeiro programa de serviços 
e obras nacionais, notadamente no setor rodoviário e 
ferroviário, na expansão dos serviços de açudagem 
na região das sêcas do Nordeste, nos problemas de 
ensino e de saúde pública, etc. A êsse aspecto é de 
louvar-se a iniciativa tomada no Govêrno do honrado 
Marechal Eurico Dutra através do PLANO SALTE, 
que disciplinou, num determinado período, a 
aplicação da Receita em problemas fundamentais do 
País. Foi, sem dúvida, uma experiência auspiciosa 
com a qual colhemos excelentes resultados. 

Já agora, Sr. Presidente, o plano de  
economia atinge às verbas que têm destinação 
constitucional, com limites mínimos fixados, a 
exemplo das que são consignadas ao ensino, 
valorização econômica da Amazônia e recuperação 
do Vale do São Francisco, sendo de notar que, nos 
dois últimos casos, há que se observar planos 
devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. 
Nesta hipótese, o plano de economia viola, como é 
óbvio, a própria Constituição do País, com prejuízo 
de empreendimentos no campo econômico e social 
da mais alta importância. 

Conforme já aleguei inicialmente, não 
disponho ainda de elementos completos para a 
crítica do plano de economia, naquilo que se refere 
ao Estado de Alagoas. 

Quero, no entanto, endereçar, desde já, um 
apêlo especial ao ilustre Ministro das Finanças, Sr. 
José Maria Alkimin, meu velho amigo e antigo 
companheiro na Câmara dos Deputados, em duas 
legislaturas. 

Todos sabemos da ferocidade com que age o 
guardião do Tesouro na defesa do seu programa de 
rigorosa economia na execução orçamentária,  
como um dos instrumentos da luta antiinflacionária. 
Mas o que lhe vou pedir é quase nada: é  
a simples liberação de um crédito especial  
de Cr$ 561.700,00, aberto à Comissão do 
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Vale do São Francisco pela Lei número 2.767, de 2 
de maio de 1956, para indenizações a pequenos 
proprietários na cidade de Penedo, no Estado de 
Alagoas, e cujas residências situadas na zona mais 
pobre daquela comuna foram danificadas com as 
obras de construção do cais de proteção e 
acostagem. Já o Presidente Kubitschek assinou 
Decreto executivo, referendado pelo próprio Ministro 
da Fazenda, na forma da autorização legal, e ouvido 
o Tribunal de Contas da União, a respeito do referido 
crédito. O Decreto tem o nº 41.439, de 25 de abril de 
1957. 

Creio, assim, Sr. Presidente, que estão 
cumpridas tôdas as exigências e formalidades 
contidas em lei, para que se faça a rápida 
distribuição do crédito à Comissão do Vale do  
São Francisco, a fim de que humildes  
pescadores, canoeiros e trabalhadores rurais do São 
Francisco, em Penedo, possam fazer os reparos 
inadiáveis de suas modestas casas, antes da 
chegada do inverno. 

Como se vê, Sr. Presidente, é muito pouco o 
que peço ao Ministro Alkmin, antigo componente da 
Comissão do São Francisco na Câmara dos 
Deputados. 

A liberação dêsse crédito não afetará em 
nada, pela sua própria insignificância ao programa 
de austeridade e contensão de despesas que vai 
tornando o Ministro Alkimim tão avaro. Além disso, 
há ainda a considerar que, com êsse crédito, vai a 
Nação apenas pagar o que deve a terceiros, por 
danos causados na construção de uma obra pública. 
Espero, por isso, que o Ministro Alkimim mande abrir 
as velhas arcas do Tesouro para que os beiradeiros 
do São Francisco sejam ressarcidos dos prejuízos 
materiais que lhes causara a Nação. (Muito bem; 
muito bem). 

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

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

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, anteontem, da tribuna 
desta Casa, o meu ilustre colega, Senador 
 

Freitas Cavalcanti, produziu notável discurso, em 
que tratou do veto do Sr. Presidente da República ao 
projeto de lei que transforma as emprêsas 
ferroviárias da Nação em sociedade por ações. 

Grande conhecedor da nossa legislação social 
e dos problemas em que se debatem os ferroviários, 
particularmente os do nordeste, S. Exa., com 
elevação e profundidade, referiu-se às 
reivindicações, aos direitos dos servidores da Rêde 
Ferroviária do Nordeste, consignados na lei que 
transformou em autarquia, concluindo que "Não há 
senão que reconhecer que êsses direitos estão 
assegurados aos servidores autárquicos". 

Em aparte, o Senador Filinto Müller 
manifestou-se a respeito, afirmando que essa é 
também sua opinião, e atendendo a apêlo do 
Senador Freitas Cavalcanti, o eminente líder da 
Maioria prometeu entender-se sôbre o assunto com 
o Ministro Lúcio Meira, "que reexaminará o assunto 
com o alto espírito de justiça que caracteriza todos 
os seus atos". 

Sr. Presidente, seria uma das mais 
clamorosas injustiças, cometidas pelo Govêrno, se a 
classe dos ferroviários, a que tanto deve a Nação, se 
visse assim, de um momento para outro, espoliada 
dos seus direitos e vantagens já garantidos por lei e 
incorporados ao seu patrimônio. Não é crível que tal 
aconteça. Estou certo de que, dentro em breve, o Sr. 
Ministro da Viação resolverá em definitivo a questão, 
levando ao seio dos ferroviários a palavra 
tranqüilizadora que todos aguardamos. 

Aliás, há dias, o Sr. Ministro Lúcio Meira 
manifestou-se em a "A Noite" sôbre o assunto, 
fazendo declaração que não deixa a menor dúvida. 
São estas as palavras de S. Exa.: 

"Alega-se que, com a transformação das 
ferrovias em sociedades por ações, derrogar-se-ão 
os direitos adquiridos pela classe ferroviária. Não é 
verdade. Uma das características da lei 
recentemente sancionada pelo Sr. Presidente da 
República é o absoluto respeito aos direitos 
adquiridos pelos servidores ferroviários de 
propriedade da União ou por ela administrados". 
Ainda num folheto que tenho em mãos, 
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publicação oriunda ao que me parece do Ministério 
da Viação, li o seguinte: 

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

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com prazer. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Quero, 

inicialmente, agradecer a generosa referência que 
fêz V. Exa. à minha pessoa e ao modesto discurso 
que proferi nesta semana, no Senado, a respeitada 
manutenção dos vetos do Sr. Presidente da 
República ao projeto que transforma as estradas de 
ferro da União em sociedades anônimas. Desejo 
igualmente confirmar a tese que sustentei nesta 
Casa: a revogação daqueles dispositivos do projeto, 
em face do veto apôsto pelo Chefe da Nação, não 
altera a legislação especial anterior, a qual já 
assegura aos ferroviários vários direitos, vantagens e 
prerrogativas, que seria ocioso enumerar nesta 
tarde. O que me alarmou foi a declaração oficial, na 
qual se comunicava que o Ministério da Viação e 
Obras Públicas determinara a suspensão do 
pagamento de algumas dessas vantagens, até que o 
Congresso Nacional se pronunciasse sôbre o veto. 
E' de supor que o titular daquela pasta admitia que a 
manutenção do veto suprimia aquêles dispositivos 
legais que asseguram êsses direitos aos ferroviários. 
Não tinha, aliás, qualquer fundamento o veto 
presidencial, pois a nova Lei apenas codificava a 
legislação. Os direitos, vantagens e prerrogativas 
estão em vigor; e eu espero que o eminente Senador 
Filinto Müller, Líder da Maioria nesta Casa, traga a 
palavra do Ministro Lúcio Meira confirmando as 
assertivas por mim feitas em discurso no Senado, 
esta semana. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço o 
aparte com que V. Exa. acaba de ilustrar o meu 
discurso. 

Como dizia, tenho em mãos um folheto 
oriundo, provàvelmente, do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, onde se lê o seguinte: 

"A proposição derroga direitos dos mais 
sagrados da classe ferroviária. 

Não é verdade. Todos sabem que à própria lei, 
por um imperativo constitucional, é vedado prejudicar 
o direito adquirido. As vantagens de que gozam os 
ferroviários serão integralmente respeitadas. Se 
assim não fôsse, aí estaria o Judiciário para declarar 
a inconstitucionalidade do diploma legal que 
consagrasse o atentado aos legítimos direitos da 
classe ferroviária. 

Mas, ao invés de derrogar, a proposição 
ampliará os direitos dos ferroviários que renunciarem 
à condição de funcionários públicos ou autárquicos. 
Êstes, com a transformação das ferrovias em 
sociedades por ações, passarão a gozar das 
vantagens e benefícios assegurados pela legislação 
trabalhista. Além dos direitos de que já gozam terão 
mais os seguintes, que ora não lhes são extensivos: 
a) o de sindicalização; b) o de organizarem 
federações e confederações de classe para defesa 
de seus interêsses econômicos e profissionais; c) o 
de reivindicarem aumentos de salários na medida da 
elevação do custo da vida, quando agora só podem 
aspirar a êsses aumentos por ocasião dos 
reajustamentos gerais do funcionalismo público;  
d) o da proteção da Justiça do Trabalho nas  
suas relações com as emprêsas e todos os  
demais direitos e vantagens assegurados aos 
trabalhadores em geral pela Consolidação das Leis 
do Trabalho". 

Ainda hoje, Sr. Presidente, segundo li no "O 
Jornal", o Ministro Lúcio Meira referindo-se à  
criação da Rêde Ferroviária Federal, S.A., afirma  
que "o assunto será encarado com o maior cuidado, 
a fim de que os ferroviários tenham não apenas 
mantidos seus atuais direitos, como acrescidos 
outros mais". 

Sr. Presidente, entre os trabalhadores que 
servem à Nação, um lugar de destaque cabe,  
com tôda a justiça, aos ferroviários. De sol a sol e 
pela noite a dentro, entregues às tarefas mais 
árduas, e nem sempre remunerados como merecem, 
prestam os mais relevantes serviços à economia 
nacional. 
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Não sei o que seria do Nordeste sem a sua 

rede ferroviária, sem essa legião de trabalhadores 
anônimos que, com abnegação e devotamento 
colaboram na ingente luta pelo progresso daquela 
região. Negar-lhes seus direitos sagrados – direitos 
tão brilhantemente defendidos pelo nobre Senador 
Freitas Cavalcanti – seria uma das maiores 
iniqüidades cometidas neste País. 

Sr. Presidente, desejo ainda tratar de outro 
assunto. 

Quero referir-me ao discurso proferido há 
poucos dias, na Associação Comercial, pelo Dr. Rui 
Gomes de Almeida. 

Venho ler desta tribuna, para que conste dos 
nossos Anais, essa importante oração do Sr. 
Presidente da Associação Comercial do Rio de 
Janeiro, proferida no banquete que lhe foi oferecido 
pelas classes produtoras do Distrito Federal, com o 
apoio do comércio e da indústria dos Estados. 

Através da palavra do ilustre patrício, palavra 
justa, serena, patriótica, pronunciaram-se as classes 
conservadoras do País sôbre a situação nacional. 

Trata-se, pois, de peça que encerra uma 
exortação e uma advertência aos responsáveis pelos 
destinos do Brasil. 

Assim se expressou o Sr. Rui Gomes de 
Almeida: 

"Desejo que se destinem a meus companheiros, 
os louvores que esta homenagem encerra. A sua 
dedicação permitiu a esta Casa um dinamismo 
permanente, que ultrapassou, por vêzes, numa ação 
renovadora, o campo econômico e financeiro. 

E nas ocasiões em que atravessamos essas 
fronteiras nunca estivemos animados de propósitos 
outros que não fôssem os ligados ao bem-estar do 
País, ao seu desenvolvimento econômico. Estamos 
dispostos a ultrapassar êsses limites, sempre que a 
política, transbordando das normas do bom senso, 
ameaçar os interêsses gerais da comunidade brasileira. 

Falo em uma Casa, cujas raízes se estendem 
à Independência, e que por êste e outros fatos  
se credencia no Brasil como simbolizan- 
 

do o ideal conservador, ideal que preconiza a  
defesa e a manutenção dos valores autênticos  
num quadro de permanente expansão econômica  
e social, que, através da experiência, revele  
valores novos, a serem incorporados à vida  
nacional. Não somos, portanto, nem passadistas, 
nem reacionários. Procuramos interpretar a  
realidade brasileira e, com os nossos 
conhecimentos, cooperar com o Poder Público na 
busca das soluções que satisfaçam às suas 
exigências, sempre objetivando amenizar os 
impactos no campo político, social e econômico, a 
fim de preservar a estrutura nacional de maiores 
estremecimentos. 

E' muito grande, por isso mesmo, a nossa 
noção de independência, e a história da Casa de 
Mauá é testemunho ininterrupto de hombridade, de 
desassombro de críticas e de atitude altivas e 
patrióticas. Nunca, entretanto, sua posição foi de 
ordem a atingir pessoas, senão a idéia, a 
providência, a métodos ou processos, considerados 
prejudiciais aos interêsses da economia brasileira, ou 
à tranqüilidade pública. As críticas que dela têm 
saído revelam sempre inflexibilidade e se têm 
endereçado tanto a setores governamentais, quanto 
a setores da oposição. 

Esta linha de isenção, face a grupos políticos 
em luta pelo poder, que deve ser travada dentro de 
normas democráticas, nós a confirmamos através de 
uma série coerente de atitudes. Na recente nota que 
lançamos sôbre a situação nacional, tanto o 
Govêrno, quanto a oposição mereceram nossos 
reparos. Nunca ficamos, nem ficaremos a  
reboque de nenhum grupo por mais poderoso que 
êle seja. 

Tranqüilos, serenos, imperturbáveis, 
continuaremos nossa rota e apenas desejamos,  
sem ódios, nem ressentimentos, que o bom  
senso domine os espíritos, a fim de que todos os 
brasileiros possam perceber quão imensas,  
acima mesmo de nossas fôrças, são as tarefas  
que precisam ser realizadas, para que 
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o povo alcance melhores condições de vida. 
A Associação Comercial teria sua finalidade 

desvirtuada, se passasse a lutar pelo poder, ou  
para sustentar no poder determinado grupo. Isto é 
missão a ser exercida, nos quadros constitucionais, 
pelos partidos, que são os órgãos vitais da 
democracia". 

 
VIDA INDEPENDENTE 

 
Prosseguindo, afirmou o Senhor Rui Gomes 

de Almeida: 
"Sem que tal posição signifique 

desconhecimento do importante papel que nos cabe 
no colégio eleitoral do País, levamos uma vida 
independente dêsses grupos e sempre estivemos, 
estamos e estaremos em condições de criticá-los, 
quando, a nosso critério, julgarmos prejudiciais ao 
Brasil seus métodos e suas idéias. 

Reconhecemos que as Fôrças Armadas não 
devem envolver-se nas lutas pelo poder, tanto mais 
que elas constituem uma reserva moral da Nação. 
Nos momentos históricos excepcionais, em que elas 
intervieram na vida política brasileira, nunca 
revelaram o menor vislumbre de interêsse, mas 
demonstraram estar possuídas do maior 
desprendimento e do mais alto idealismo. Caxias 
continua sendo maior símbolo dêsse elevado papel 
desempenhado pelas Classes Armadas. A sua 
espada só se erguia, dentro de nossas fronteiras, 
para desempenhar missão de serenidade, concórdia 
e união entre os brasileiros. 

O Marechal Eurico Gaspar Dutra, 
constitucionalmente eleito Presidente da República, 
é, em nossos dias, versão civil dessa missão militar 
de concórdia ao congregar os partidos antagônicos 
na execução de tarefas de interêsse comum. Como 
quaisquer outras autoridades, os chefes militares, 
podem ser e devem ser criticados, quando cometam 
erros. 

Tal crítica, contudo, não deve degenerar em 
ação demolidora de cargos, ou de instituições cuja 
existência se liga à própria perenidade nacional". 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com prazer. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Julgo muito 

acertada a iniciativa de V. Exa. exaltando a oração 
proferida pelo eminente Presidente da Associação  
Comercial do Rio de Janeiro. Realmente, o Marechal 
Eurico Gaspar Dutra que, ao assumir o Govêrno, 
declarou que desejaria ser o Presidente de todos os 
brasileiros, porfiadamente se empenhou numa 
meritória obra de congraçamento e união de tôdas as 
correntes partidárias, em benefício dos supremos 
interêsses da Nação. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. Justa foi a homenagem que o Dr. 
Rui Gomes de Almeida prestou ao Marechal Eurico 
Dutra. No seu Govêrno, o digno soldado, encarnando 
o poder civil com o mais alto espírito democrático, 
propiciou ao país situação admirável de paz e de 
progresso material. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. dá licença 
para um aparte? 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com muito 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Desejo também 
ressaltar essa atitude do Dr. Rui Gomes de Almeida, 
rendendo preito de justiça... 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Justo preito. 
O SR. NOVAES FILHO: – ...a um Chefe de 

Govêrno que foi padrão de moralidade, de 
patriotismo e de dias rigorosamente tranqüilos para a 
Democracia e para o Brasil. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Através da 
palavra de V. Exa. fala o reconhecimento dos 
brasileiros. 

Prosseguindo, diz o Dr. Rui Gomes de 
Almeida: 
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CLIMA DE DEMOCRACIA 
 
"A falta de amadurecimento para a democracia 

na vida política nacional (acrescentou) revela-se nos 
excessos de personalismo que a domina. No ardor 
da luta, os nossos políticos esquecem-se de que o 
poder é um meio através do qual se tomam as 
providências, destinadas a assegurar o bem comum 
da nacionalidade. O poder passa, então, a ser, para 
êles, um fim a atingir a qualquer preço sem 
consideração por métodos e processos, sem respeito 
mesmo a princípios. Essa mentalidade está gerando 
um clima de inquietação e de angústia, que 
sobrecarrega mais as classes produtoras e de modo 
especial, os responsáveis pela situação militar. Daí o 
estado de permanente preocupação que sentimos 
também entre êstes sempre que os auscultamos. 

E' chegado o momento de dizermos, alto e 
bom som, aos nossos homens públicos, que os 
supremos interêsses nacionais exigem que se 
supere êsse desarrazoado e apaixonado 
personalismo, num esfôrço patriótico destinado a 
criar condições para o funcionamento sadio do 
regime democrático. Sem ordem, sem paz de 
espírito não nos é possível trabalhar a fim de nos 
desincumbirmos do relevante papel que nos cabe na 
atual fase da vida nacional. 

Já não é tempo de nossos homens públicos 
aprenderem a ter divergências de opiniões, sem que 
isso implique em descaso pelos sérios problemas 
nacionais? Sem que isso signifique ameaças de 
perturbação da ordem? Sem que descambem  
para a formação de ressentimentos insanáveis? 
Onde estão a tolerância e a compreensão, 
tradicionalmente reconhecidas como virtudes do 
povo brasileiro? 

Eis as perguntas que todos formulamos, e 
para as quais deixamos as respostas aos 
responsáveis por nossos quadros político-partidários. 

Em suas manifestações, norteia- 
 

-se esta Associação pelos legítimos interêsses 
nacionais, situando as aspirações da comunidade 
econômica que representa dentro do quadro dêsses 
interêsses sem preferência de nenhuma ordem por 
êste, ou aquêle setor. Sem ser uma entidade política, 
a Associação Comercial só pode ser a favor de um 
clima de liberdade e de democracia que a seu ver, 
constituem as fôrças mais dinâmicas do próprio 
desenvolvimento econômico e social Uma das 
maiores dificuldades ao fortalecimento dêsse clima, 
são os desníveis econômicos, mesmo, inclusive, os 
observados entre as diversas regiões do País as 
quais apresentam gradações que oscilam entre as 
vigentes nos países altamente industrializados e as 
dominantes nas áreas coloniais mais retrógradas. O 
esfôrço para corrigir tais desníveis, é sem dúvida o 
melhor remédio para o fortalecimento do sistema 
democrático. A história econômica do mundo atesta 
que, – nos países altamente industrializados, onde o 
capitalismo universalizou o confôrto, onde os 
indivíduos, de modo geral, estão ao abrigo das 
degradações oriundas da miséria – a democracia 
representa uma conseqüência lógica, um produto 
natural dessas condições. 

Já vem de longe a nossa campanha contra o 
pauperismo, pai da ignorância, das endemias, 
gerador de massas em disponibilidade para seguir 
qualquer aventureiro ou taumaturgo. E' de interêsse 
vital a manutenção e a melhoria do clima 
democrático. Para isso, todavia, temos que combater 
as causas mais remotas que se opõem a êsse ideal 
e que são as causas econômicas. 

E' de Spengler a afirmação que o absurdo de 
certas idéias não é motivo para que elas não 
triunfem, desde que haja espíritos decididos a 
defendê-las perante as massas. Isto é mais 
verdadeiro ainda em países em que se observam 
grandes desníveis econômicos como no nosso. Os 
demagogos, sejam aquêles apontados como 
corruptos, sejam os que se sentem ungidos de 
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uma santidade que os coloca acima do comum dos 
mortais, revestem-se sempre de certas 
características que os identificam: o primarismo das 
idéias, a incentivação de ressentimentos e a 
exploração das paixões das massas. 

Temos como um de nossos maiores deveres, 
o de lutar para que a País não seja submerso, nem 
se entregue às paixões insufladas, ou artificialmente 
criadas por quem quer que seja. Mas esta luta requer 
coragem, uma coragem altiva e serena que se não 
deixe empanar pelas tempestades desencadeadas 
contra a lucidez e o bom senso. Eis, a meu ver, a 
parte mais cara da herança que, como presidente 
das Associações Comerciais do Brasil e da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro, recebi e 
espero transmitir intacta ao meu sucessor. 

Meus amigos. 
Tive na saudação de Antônio Arnaldo Taveira 

mais uma demonstração da amizade que me tem e 
levo os conceitos que a meu respeito emitiu à conta 
de sua conhecida e inexcedível generosidade. À sua 
amizade, correspondo com a minha admiração: vejo 
em Antônio Taveira um dos caracteres mais íntegros 
entre aquêles com quem tenho convivido na 
Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eis o 
tributo que lhe rendo. 

Presidente da Associação Comercial do Rio de 
Janeiro, sou hoje alvo desta homenagem, cujo 
sentido é muito mais elevado que o de um preito 
tributado ao detentor eventual desta honrosa 
investidura. 

Na filosofia platônica, as idéias constituem 
reminiscências de um mundo perene e eterno, 
conhecido antes do nosso aparecimento nesta vida, 
e as formas eventuais e transitórias das realidades 
material e social são apenas seus reflexos 
imperfeitos. 

O cargo de presidente é como as idéias ou 
arquétipos de Platão: possui a propriedade de sobrepai- 
 

rar à realidade física dos seus detentores eventuais. 
O Presidente da Associação Comercial recebe 

essa homenagem, não na sua qualidade de pessoa 
física, com tôdas as precariedades inerentes à 
própria existência humana. Ela se endereça ao 
presidente, como um ente ideal, que vem perdurando 
há mais de um século, conduzindo os destinos desta 
Casa e representado transitòriamente por numerosas 
figuras, que se tem agigantado, através da 
perspectiva histórica, avolumando uma herança que 
recai sôbre os meus ombros. 

Como ente ideal, cabe ao presidente, ou 
chefe, refletir, com fidelidade, os anseios e as 
aspirações da comunidade que representa. Por isso 
mesmo, êle é apenas um instrumento, um simples 
portador de uma mensagem coletiva. E, diante da 
grandiosidade dos objetivos a que a Associação 
procura atingir, só pode levar a bom têrmo as 
gigantescas tarefas que lhe são impostas, quando 
conta com o apoio, a ajuda e a cooperação devotada 
de todos. Aí reside mais uma razão para 
despersonalizar-se totalmente esta homenagem. 

Se alguns pretenderam estender ao indivíduo, 
que sou eu, as qualidades ideais atribuídas ao 
presidente, como conceito, resta-nos, tão sòmente, o 
recurso de creditar êsse gesto ao incomensurável 
excesso de generosidade. 

Eu apenas simbolizo neste instante, o 
trabalho, o esfôrço e os sacrifícios de muitos. Assim 
interpreto, recebo e agradeço esta homenagem". 

Sr. Presidente, êste o discurso do Sr. Rui 
Gomes de Almeida. 

Que os ecos das suas palavras de ponderação 
e civismo calem no espírito dos que dirigem a política 
e a vida pública do país. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Que não tarde 

êsse clima de compreensão e tranqüilidade que exigem 
as classes conservadoras, isto é, os que traba- 
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lham e produzem as fôrças vivas da nação. 

Sr. Presidente, desta tribuna, envio ao 
Presidente da Associação Comercial os protestos da 
minha solidariedade e admiração, a que faz jus pelo 
descortino com que, servindo às classes 
conservadoras, serve às Instituições democráticas e 
ao Brasil. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Inscrito para falar em 
terceiro lugar, o nobre Senador Gilberto Marinho 
cedeu a vez ao nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, a quem dou a palavra. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI *: – Sr. 
Presidente, não vou ocupar-me de assunto de natureza 
política, sobretudo da política nacional, que está na 
moda e preocupa o País inteiro. Vou estabelecer uma 
espécie de hiato nessa atmosfera tão ardente, para 
tratar sucintamente, embora, de um fato para o qual é 
necessário o conhecimento da Nação. 

Sr. Presidente, eu supunha que o 
MacCarthysmo, uma orientação – não direi uma 
doutrina – do hoje falecido Senador Mac Carthy, 
fôsse um caso particularista, que se cingia à pessoa 
dêsse homem público dos Estados Unidos da 
América do Norte, mas vejo que, infelizmente, a 
grande República do setentrião americano está 
gafada por um espírito antidemocrático do qual só a 
duras penas poderá libertar-se. 

Temos, desta tribuna, inúmeras vêzes, embora 
externando a mais viva simpatia pelo povo norte-
americano, lançado fundas objurgatórias contra sua 
política no plano internacional. Recebi, por vêzes, a 
triste, confidência de que nessa grande República 
amiga, de tradições admiráveis e de sacrifícios ingentes 
pela liberdade, lançara raízes profundas o 
Macarthysmo, constituindo-se uma espécie de psicose 
que sobrepaira os destinos dessa grande Nação. 

Pareceria, talvez, a alguns dos eminentes 
pares que, de minha parte, havia qualquer má 
vontade contra essa nobre República.  
Entretanto, fatos positivos e reais, que até a nós nos 
alcançam, corroboram meus pontos de vista 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

que desejaria – confesso sinceramente – vir a 
desmentir. 

Agora mesmo, lendo jornais de ontem, desta 
cidade, o "Correio da Manhã", o "Diário de Notícias" 
e alguns outros, deparei-me com um telegrama, 
provindo de Minas Gerais, que nos informa de um 
caso típico de mesquinhez, da diplomacia norte-
americana. 

Vou lê-lo, para conhecimento da Casa. 
E' do "Diário de Notícias". Epígrafe: 
– "Por ser nacionalista não pode ir aos 

Estados Unidos". 
Belo Horizonte, 8 – Da nossa sucursal – "O 

Deputado petebista Saulo Diniz, que pretendia ir aos 
Estados Unidos adquirir jipes para a Associação 
Brasileira de Amparo aos Leprosos, não obteve visto 
no passaporte para ingresso naquele país. Ontem, 
em carta enviada à assembléia, comunicando sua 
ausência por algum tempo, para visita à Europa, o 
parlamentar comunicou a recusa do representante 
consular norte-americano de visar seu passaporte, 
dando como justificativa o fato de manter o  
Senhor Saulo Diniz posição de intransigente 
nacionalista, no cumprimento de seu mandato de 
Deputado". 

O Senado ouve, portanto, estarrecido a leitura 
dêste telegrama. 

Trata-se certamente – e os mineiros aqui 
presentes poderão vir em meu auxílio para 
corroborar ou não – de um homem que tem vida 
pública, é Deputado estadual. Êle desejaria visitar 
aquela República, a fim de demonstrar pràticamente 
ao povo mineiro, seu auxílio, com a aquisição de 
jipes para os leprosários. 

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

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
todo o prazer. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O  
Deputado Saulo Diniz, representante do povo na 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, meu 
correligionário, do Partido Trabalhista Brasileiro,  
foi um grande defensor da tese "O petróleo  
é nosso". Fêz grandes campanhas no Estado de 
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Minas Gerais, e talvez por êsse motivo seja mal visto 
pelos senhores americanos. Creio ser êste o único 
motivo que levou o consulado americano no Brasil a 
negar-lhe o "placet" para a viagem aos Estados 
Unidos da América do Norte. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Como 
vê o Senado, o nobre Senador por Minas Gerais, 
Senhor Lima Guimarães, acaba de pronunciar que o 
eminente Deputado estadual Saulo Diniz talvez 
tenha sofrido essa recusa exclusivamente por haver 
defendido, intransigentemente, a tese "O petróleo é 
nosso". 

O crime foi, realmente, dos maiores, Sr. 
Presidente, porque S. Exa. deveria ter defendido a 
tese "O petróleo é vosso". Por êsse equívoco, teve 
êle negado o "placet", para chegar à Nação norte-
americana. Mas eu, daqui, perguntaria ao ilustre 
Senhor Macedo Soares, Ministro do Exterior, se S. 
Exa. não estaria, também disposto a recusar algum 
"placet" a indivíduos norte-americanos que desejem 
visitar o Brasil. 

Existem americanos realmente indesejáveis, 
que nos chegam, vez por outra, e que acolhemos 
com sofreguidão. Temos, mesmo, nas praxes 
parlamentares, hábito de excessiva cortesia, qual 
seja o de receber na Mesa a todo e qualquer cidadão 
– vereador, prefeito, Deputado ou Senador – vindos 
de outros países, o que não ocorre em outras 
nações, onde os visitantes são recebidos nas 
tribunas de honra. 

Êsse excesso de cortesia, que deveria ser 
bem compreendida, talvez redunde em nosso 
prejuízo. Deveríamos manter uma linha de  
mais circunspecção diante de americanos,  
inglêses ou franceses. Somos a maior nação latina 
no mundo, temos mais de sessenta milhões de 
habitantes, e dispomos de vastas possibilidades. 
Não há razão, portanto, para vivermos de joelhos 
diante de quem quer que seja, de qualquer outra 
nação ou país. 

O caso, Sr. Presidente, assume gravidade 
excepcional, porque se assim se trata um brasileiro, 
um representante do povo de Minas Gerais,  
como não serão tratados os demais patrícios  
que, sem posição de tal destaque, porventu- 
 

ra pretendam chegar aos Estados Unidos da 
América do Norte? 

Essa intransigência revela o clima de 
intolerância que reina, desgraçadamente, naquela 
poderosa República, que se apresenta como modêlo 
das democracias do planêta. 

Essa democracia, nós, do Brasil, não 
queremos, não desejamos nem pretendemos, 
porque ela é o contrário daquela que vicejou, em 
tempos mais felizes, na grande nação americana. 

A Pátria dos homens que criaram uma 
Constituição modelar, ainda hoje luzeiro e guia para 
todos nós, não pode, de fato, confundir-se com 
atitudes pequenas, de uma pequenez indiscritível e 
inominável como a que se retrata através do 
telegrama que há pouco li. 

Sr. Presidente, se eu pudera, desta tribuna, 
oferecer uma sugestão, seria a de que, pelos condutos 
possíveis, o nosso Ministro do Exterior solicitasse 
explicação mais positiva a respeito dêste caso. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O fato trazido a 
público pelo jornal a que V. Exa. se refere, não é do 
meu conhecimento. Não sei, mesmo, se será 
verdadeiro. Devemos, pois, recebê-lo com discrição, 
pois é bem possível que se trate apenas de intriga 
jornalística. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, o Senador Lima Teixeira procura 
realmente uma tangente hábil, dizendo não saber se 
se trata de intriga jornalística, isto é, se o fato 
ocorreu assim mesmo. Eu, entretanto, confio muito 
na circunspecção, lealdade e honradez dêstes 
jornais e dos seus representantes no Estado de 
Minas Gerais. Estou certo de que sua sucursal não 
veicularia inverdade de tamanha repercussão. 

Sr. Presidente, houve um ligeiro equívoco  
de minha parte – êste, sim, equívoco verdadeiro.  
Em vez de proferir o nome do nobre Senador  
Lima Guimarães, citei o do ilustre Senador  
Lima Teixeira. Não desejo dar margem a  
que o Senador Mem de Sá venha dizer, co- 
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mo o fêz ontem, que se pretende fazer confusão 
entre humorismo e humor. 

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

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Desejo, de uma 
vez por tôdas, explicar a diferença existente entre o 
Senador Lima Teixeira e o Senador Lima Guimarães, 
a começar pelo nome. S. Exa., ora na presidência da 
sessão, é João de Lima Teixeira; eu sou João Lima 
Guimarães. A partícula "de", todos sabemos, 
significa fidalguia, nobreza, realmente uma das 
características de S. Exa., ao passo que eu não 
descendo de estirpe, da fidalguia; sou legítimo 
plebeu. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. é fidalgo no 
espírito e na inteligência. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Ainda tenho 
alguns cabelos, ao passo que o meu ilustre colega, 
xará e correligionário não tem absolutamente 
nenhum – outra diferença entre nós. (Riso). 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E, 
neste caso, infelizmente, em desfavor do Senador 
Lima Teixeira. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Há, ainda, outra 
grande distinção. O Senador Lima Teixeira é homem 
suave, agradável, doce – é daquela lima de chupar; 
eu sou áspero, duro, daquela lima de limar. A 
diferença é muito grande. Com esta explicação, não 
mais é possível confusão entre o Senador Lima 
Teixeira e o Senador Lima Guimarães. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, alguns aspectos comparativos da 
explicação do nobre Senador Lima Guimarães foram, 
de fato, desfavoráveis à V. Exa. Um, entretanto, eu – 
com a devida vênia do ilustre representante da Bahia 
– entendi inteiramente desfavorável ao Presidente 
desta Casa: é o relativo ao cabelo que V. Exa. 
porventura tenha na cabeça. De fato, o nobre 
Senador Lima Guimarães apresenta uma cabeleira 
simpática, atraente, que pode permitir êsse 
humorismo sadio de que fêz praça, e com  
grande pesar não vejo aqui o nobre colega,  
Senador Mem de Sá, espírito brilhante, cintilante 
mesmo que, ontem, nesta Casa nos fêz sentir a di- 
 

ferença entre o humor e o humorismo, colocando, 
naturalmente, a tese, dentro do espírito um tanto 
britânico, a que S. Exa., como humanista, 
certamente se afeiçoou. 

Mas, Sr. Presidente, estava causticando, como 
de costume, as Nações poderosas, que olham de 
muito alto para os países que elas têm como 
subdesenvolvidos; lançava minha apóstrofe 
veemente contra êsse procedimento indelicado, 
injusto, desnecessário e agressivo, da parte do 
Govêrno dos Estados Unidos da América do  
Norte, contra cidadãos da mais alta responsabilidade 
em nosso País; estava a evidenciar, de modo  
que não se pode contestar nem negar, êsse  
clima de intransigência feroz com que os Estados 
Unidos da América do Norte, donos, que se julgam, 
únicos, da verdade universal, pretendem  
impor-se à consciência dos outros povos,  
inclusive criando entraves piores do que as 
chamadas barreiras alfandegárias, com os pés 
calçados sôbre sua prepotência, intentando dominar 
o Mundo. 

Não pretendo, por enquanto, Senhor 
Presidente, nem desejo ir àquela nação; tampouco 
tenciono passar a soleira de qualquer país onde 
reine intransigência desta natureza. Espero que êste 
clima há de passar, para que algum dia eu como 
outro cidadão livre que defenda os interêsses do 
nosso País cheguemos ali como irmãos que somos, 
com o coração abundante de alegria e confiança 
nesse nobre povo que é o dos Estados Unidos da 
América do Norte. 

Os governos passam e malditos são, quando 
não correspondem aos anseios democráticos da 
Humanidade. O "Macartismo" há de passar nos 
Estados Unidos, para que ali raiem novas 
esperanças de liberdade sôbre a terra. 

Não será pela intolerância, que as relações 
entre os dois países melhorarão. 

Não será coibindo a chegada de um 
representante do povo brasileiro ao seu solo, que os 
americanos do norte ganharão praça nos nossos 
corações e no nosso afeto. 

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

 



– 213 
 
O SR. NEVES DA ROCHA (pela ordem): – 

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte o Senado 
sôbre se consente na prorrogação da hora do 
Expediente, para que o eminente Senador 
Kerginaldo Cavalcanti conclua sua oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Neves da 
Rocha. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 

Presidente, agradeço ao honrado Senador Neves da 
Rocha, que tão brilhantemente representa a terra do 
petróleo no Brasil, esta oportunidade de continuar 
minha oração. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
prazer. 

O SR. CUNHA MELLO: – Faço restrições à 
afirmativa de V. Exa., na espectativa de que o nobre 
colega, de futuro, possa incluir também a Amazônia 
como terra de petróleo do Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Quem 
sabe se por essa espectativa agradável, feliz e ditosa 
da parte de V. Exa., não verá o nobre colega, 
futuramente, denegado seu "placet" de entrada nos 
Estados Unidos da América do Norte? Chega-me um 
lembrete de amigo, para dizer que não é sòmente 
êste o caso. E' que tal também ocorreu com o 
grande pintor brasileiro, o Sr. Candido Portinari, com 
o consagrado escritor José Lins do Rêgo. Está o 
quadro completo: na arte e na literatura, em todos 
êsses aspectos, os Estados Unidos da América do 
Norte já se arvoram em polícia do mundo, em grande 
censor universal. Ninguém por de ter uma idéia; 
ninguém pode ter liberdade, porque a liberdade terá 
que ser medida, passada pelo crivo da censura 
norte-americana. 

Sr. Presidente, como ia explanando,  
o Deputado exprimiu, no seu relato à  
Assembléia do Estado de Minas Gerais, 
 

que essa negativa do seu "placet" só encontra razão 
de ser na circunstância de ter êle mantido posição 
intransigente de nacionalista; foi com efeito essa sua 
posição que determinou a atitude do agente consular 
norte-americano, obedecendo talvez às instruções 
do célebre casarão verde, onde se alaparda tôda a 
filáucia do poderia norte-americano no Brasil. 

Sr. Presidente, os brasileiros não mendigam, 
nem o desejam; não suplicam e nem pretendem a 
benevolência do Govêrno dos Estados Unidos da 
América do Norte. Não somos de Pôrto Rico; não 
somos da Venezuela, onde impera o poderio do 
dólar; não somos um Pinilla; não somos um 
Gimenez; não somos um Odria; não somos uns 
quantos outros generais de fancaria das ditaduras 
sul-americanas e das Américas Centrais. – Somos 
povo que tem, realmente, alto senso das suas 
responsabilidades e do seu papel em face do mundo. 
Temos, pelas nossas liberdades políticas, um 
sentimento dos mais avançados. Desde as origens 
da nossa nacionalidade abeberamos-nos nêle; foi o 
esteio de nossa formação, qual ocorreu na América 
Hispânica, através dos municípios, e passou para 
nós, também, por meio da cultura humanista que se 
firmou nas Américas. 

Recebemos dos Estados Unidos da América 
do Norte, em certa fase da sua civilização, influxos 
libertadores de que nos orgulhamos. Por isso 
mesmo, hoje em dia, quando registramos fato dessa 
natureza, sentimos profunda tristeza íntima, pela 
maneira por que vem o Governo daquêle País 
norteando uma política de agressividade contra as 
outras Nações, na suposição de que elas nasceram 
para serem suas caudatárias. 

Nacionalista que sou, Sr. Presidente, não 
poderia deixar de erguer meu protesto; não poderia 
deixar de vir dizer ao Brasil, que nós, os 
nacionalistas, o que temos feito e faremos sempre é 
defender intransigentemente a independência 
econômica dêste País, que vive sugado pela 
implacabilidade do dólar norte-americano. O que 
temos dito e não nos cansamos de dizer, é que 
temos de procurar os nossos caminhos. 

Neste recinto já se apontou, através  
do verbo do Sr. Assis Chateaubriand, 
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a Eurásia como uma ameaça à nossa economia – o 
que, aliás, tive ocasião de contestar, sob vários 
aspectos, demonstrando que o que havia na Europa, 
era uma mobilização contra o capitalismo norte-
americano, que já estendia seus tentáculos para 
fazer afastar da competição universal os mercados 
europeus. 

Agora, quando se noticia que a China 
Comunista vai plantar seis milhões de cafeeiros, 
vem-se dizer à Nação que aí está uma das mais 
sérias e graves ameaças ao café sul-americano. 

Existe, realmente, essa ameaça, mas 
devemos procurar as suas causas, as suas  
origens. Quem a fomenta? Fomenta-a a 
circunstância de não permitir o Govêrno Brasileiro, 
sob a imposição do capitalismo dos Estados  
Unidos da América do Norte essa dura verdade  
– o nosso comércio com a Rússia Soviética,  
com a China Comunista e com outras Nações tidas 
como enfaixadas dentro da chamada "cortina de 
ferro". 

Que fariam êsses países, que precisam do 
café e o recebem através das mãos dos norte-
americanos e dos inglêses, senão defenderem-se, 
vindo a plantar cafeeiros? Quem cria êsse clima de 
competição contra o Brasil, senão a imposição dos 
Estados Unidos da América do Norte? 

Estas, as duas verdades que é mister dizer ao 
povo brasileiro. Estas, as verdades duríssimas, com 
que nós, os nacionalistas, estamos decididos a 
advertir nossa gente, na certeza de que, assim, 
estamos cumprindo nossos deveres e realizando 
nossos mandatos. 

Poderia, Sr. Presidente, silenciar e, 
certamente, se o fizesse, amanhã, pretendendo ir 
aos Estados Unidos da América do Norte, seria bem 
recebido, teria passe fácil e – quem sabe? – seria 
homenageado com algum banquete numa daquelas 
faustosas associações dos capitalistas 
estadunidenses. 

Estou, porém, na mesma linha em que se 
encontra êsse Deputado mineiro. Jurei colocar-me 
nessa trincheira, em defesa das prerrogativas e dos 
direitos da gente brasileira. Entendi do meu dever 
altear minha voz, alçar meu brado, a fim de que não 
se repitam fatos dessa natureza. 

Desta tribuna, dirijo-me, não só ao Sr. Ministro 
Macedo Soares, como também ao Sr. Embaixador 
dos Estados Unidos da América, para que, tanto um 
como outro, dêem explicações cabais sôbre o caso, 
evitando, assim, pairem dúvidas fundadas na opinião 
pública nacional. 

Desejaria que a Embaixada dos Estados 
Unidos da América do Norte – e pela primeira vez a 
convoco, – frontalmente – viesse trazer um 
desmentido formal a êste caso ou explicação que 
satisfizesse aos reclamos da opinião pública 
brasileira. 

O que não podemos, Sr. Presidente, é abrir 
nossas portas para todo mundo aqui entrar, sem 
restrições, quando restrições nos são criadas sem 
nenhuma razão de ser, sem justificativa plena, 
apenas pelo pressuposto de que o cidadão é 
nacionalista e defende os interêsses econômicos do 
Brasil, como na tese de que "o petróleo é nosso". 

Queiram ou não queiram os americanos, os 
inglêses e francêses, o petróleo será nosso, e já está 
sendo nosso. 

Queiram ou não queiram, do solo nacional há 
de jorrar petróleo. 

Queiram ou não queiram, a Bahia, com seu 
seio farto, nos alimentará de petróleo. Da Amazônia 
– a que há pouco se referiu o nobre Senador Cunha 
Mello – golfará, em golfadas opulentas, o sangue 
negro do progresso e da civilização. 

E nós, então, Sr. Presidente, daí por diante, 
iremos cumprir os nossos destinos de liberdade, de 
amor pela paz e pela Humanidade. 

Antes, porém, temos de nos defender; temos 
de criar nossas fôrças econômicas, assim como já 
criamos as espirituais. 

Temos que reagir para não sucumbir; temos 
que ser fortes, porque só a fortitude dos brasileiros 
conjugados poderá alentar e reformar o porvir desta 
grande Nação. 

Sr. Presidente, com essas palavras, eu, 
nacionalista jurado e confesso, termino estas 
desvaliosas considerações. (Muito bem; muito bem. 
Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE – O Sr. Senador  
Fausto Cabral enviou à Mesa discurso,  
a fim de ser publicado, na 
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forma do disposto no art. 98, parágrafo 2º, do 
Regimento Interno. 

Sua Excelência será atendido. 
 

DISCURSO SUPRA REFERIDO 
 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Senhor 
Presidente, e Srs. Senadores: 

Ao estudioso que deseja alcançar, como ampla 
perspectiva e razoável compreensão, a história dêste 
nosso grande país, em tôdas as vicissitudes da sua 
formação e desenvolvimento, por certo não escapará, 
como das mais notórias entre as surpreendentes 
variações surgidas nessa contemplação panorâmica 
do passado, a descontinuidade que se verifica no 
domínio da ação governamental, desde a mais larga à 
mais restrita esfera da administração pública. 

Mais acentuada tem se tornado essa 
descontinuidade, dando a impressão de que se 
converteu numa constante da vida nacional, 
onímoda, avassaladora, num desafio permanente à 
capacidade, à lucidez e ao patriotismo do povo 
brasileiro. 

Mas, Sr. Presidente, não somos daqueles que 
se debruçam sôbre o muro das lamentações para 
imprecar sem proveito contra males cuja extirpação 
só a nós compete, uma vez que somos os únicos 
responsáveis pela sua ocorrência. 

Temos, por verdadeira, a consideração de que 
a nossa gente possui reservas suficientes para 
corrigir os óbices que entravam a nossa organização 
social, em qualquer de suas manifestações, desde 
que sejam despertadas, dinamizadas e postas a 
serviço do progresso. 

A nós, parcelas do Poder Público, com maior 
pêso de responsabilidade, incumbe o dever de 
utilizarmos os meios a nosso alcance, a fim de não 
falharmos à expectativa geral do povo brasileiro, que 
de nós espera saibamos nos colocar à altura das 
contingências do atual momento histórico, vivido em 
meio a tantas angústias, aspirações e necessidades 
insatisfeitas. 

Representante do Estado do Ceará, localizado 
no chamada polígono das sêcas, região rica em 
matérias-primas exportáveis e carecida de 
realizações objetivas para sua integração na vida 
nacional, venho clamar desta tribuna para 
 

a urgente necessidade do término de uma obra  
de vital importância para aquela unidade da 
Federação. 

Além disso, Sr. Presidente, não devemos 
permitir que se acrescente mais um ao incomputável 
número de exemplos que contribuíram para firmar a 
impressão generalizada de que o Govêrno Federal 
só se preocupa com os interêsses das diversas 
regiões dêste vasto país, na razão inversa da 
distância que as separa da sede governamental e 
desta forma relegando as mais remotas a quase 
completo esquecimento. 

Se esta, porventura, não tem sido a intenção 
das governantes, tais, infelizmente, se têm revelado 
os efeitos da sua ação, de sorte que, somados êstes 
aos da descontinuidade administrativa por nós 
focalizada, compõem um quadro verdadeiramente 
desolador. 

Sem necessidade de nos deslocarmos até os 
confins do território nacional, vamos encontrar na 
enseada de Mucuripe um frisante atestado dessa 
incúria. 

A construção do pôrto de Fortaleza, a partir  
de quando foi fixada a escolha da bacia de  
Mucuripe, se arrasta há mais de 20 anos, através 
percalços e embaraços incontáveis, sem chegar à 
conclusão, imperiosamente reclamada pelos 
respeitáveis interêsses de uma área considerável do 
Nordeste. 

No entanto, o pôrto de Mucuripe é um 
problema fàcilmente solúvel do ponto de vista 
técnico, e altamente compensador, sob o  
aspecto econômico. A natureza o favorece em  
todos os sentidos. A bacia portuária é ampla e 
abrigada e só está à espera das obras 
complementares para ser convertida em um dos 
melhores portos do país. 

O assoreamento verificado ao longo do 
quebra-mar, pela parte interna, não é de molde a 
causar apreensões, ao contrário, constitui dificuldade 
fàcilmente removível, conforme salienta o relatório do 
Engenheiro Afonso Henrique Portugal, emitido no 
desempenho de incumbência oficial: 

"Parece-me ser devido a esta situação. 
privilegiada, no que concerne ao regime  
de correntes, que estas pouco influem nas  
mutações das profundidades da enseada de Mu- 
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curipe, sendo benéfica a resultante de suas ações, 
parecendo provocar um lento aprofundamento da 
mesma. 

Assim, diante dos estudos de correntes e  
de certos fatos observados, chegamos à  
conclusão de que, sob a ação das correntes, a 
disposição das obras de Mucuripe foi feliz, raramente 
encontrando-se portos congêneres em igual 
situação. 

Temos esperanças de que os assoreamentos 
não ultrapassem a casa dos 100.000 metros 
cúbicos anuais. Admitamos mesmo que seja o 
dôbro, isto é, 200.000 metros cúbicos, e podemos 
afirmar que êsse volume não é proibitivo para  
uma dragagem de conservação se o compararmos 
com o movimento de mercadorias atual da  
pôrto de Fortaleza, de mais de 200.000 toneladas 
anuais. (Em 1955 êsse movimento foi o dôbro,  
ou seja, 400.000 toneladas). Que diremos,  
então, se o compararmos com o movimento  
futuro, beneficiado pelo desenvolvimento 
econômico que uma obra da espécie poderá 
promover? 

Do confronto do volume provável de 
assoreamento com a tonelagem de carga 
movimentada, torna-se evidente que as obras 
portuárias devem ser retomadas e concluídas  
o mais breve possível, para que a exploração 
racional do pôrto, além de outras vantagens  
forneça meios para a conservação das 
profundidades". 

As operações de remoção de areias tem-se 
restringido ao canal de acesso e ao cais ora utilizado 
no serviço normal de carga e descarga de 
mercadorias. 

Sendo a extensão do quebra-mar de 1.430 
metros, prolonga-se o cáis de Mucuripe por 436 
metros, com as seguintes profundidades, a partir do 
extremo leste: em 170 metros, 18 pés; em 150 
metros, 16 pés; e em 116 metros, 7 pés – sempre a 
partir do zero hidrográfico. 

Nesse último trecho de 116 metros  
constatou a dragagem a existência de 
 

um lençol de arenito, cuja derrocagem só poderá ser 
feita por meio de dinamite ou pelo processo de ar 
comprimido com possível ameaça à estrutura da obra. 

No referido atracadouro – limitado, portanto, à 
sua ação utilizável – faz-se a amarração regular de 
apenas dois navios, excluídos iates, com os calados 
até o máximo das profundidades indicadas (18 e 16 
pés). 

Grande parte, assim, dos serviços portuários 
ainda se processa ao largo, isto é, por meio de 
alvarengas. 

Servem ao cáis antiquados guindastes a 
vapor, o que, além de antieconômico, constitui 
ameaça permanente para os próprios carregamentos 
e a integridade física do trabalhador. 

As rêdes ferroviárias e rodoviárias do Estado, 
construídas à base de uma articulação harmônica 
com as da região nordestina, não têm podido operar 
como um sistema coordenado, uma vez que lhes 
falta o complemento essencial do pôrto. 

A essas considerações deve acrescentar-se a 
importância estratégica do pôrto de Mucuripe, na 
defesa, não só do Brasil, mas de todo o continente 
americano. Êsse fato ficou sobejamente comprovado 
durante a última guerra, quando tão acentuadamente 
se fêz sentir a deficiência de seu aparelhamento para 
o melhor êxito das operações navais no Atlântico Sul. 

O Ceará, em que pesem as inconstâncias e 
vicissitudes meteorológicas, é um dos Estados que 
muito contribui para a elevação da economia 
nacional. Ocupa o 5º lugar entre os maiores 
carreadores de divisas, mediante a exportação de 
matérias-primas tão essenciais à indústria, como 
sejam o algodão, cêra de carnaúba, oiticica, 
mamona, peles e minérios. 

A sua posição de grande exportador se vê, 
entretanto, sèriamente comprometida pela 
inexistência de um pôrto à altura de suas 
necessidades. Esta malfadada circunstância acarreta 
tão vultosos prejuízos a um vasto trato da terra 
nordestina, que basta considerar o fato de o custo de 
embarque das mercadorias exceder, quase sempre, 
o frete pago do Ceará ao pôrto de Nova Iorque. 
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Daí se patenteia, Sr. Presidente, que a 

conclusão do pôrto de Mucuripe é providência tão 
necessária e importante para a economia, quanto 
indispensável à segurança nacional. 

Não é, pois, pretender muito que a União faça 
concluir, sem mais delongas, uma obra tão 
essencial, máxime se se levar em conta que  
grande parte do que se despendeu, até o presente, 
com pôrto de Mucuripe, tem sido custeado pelo 
comércio e indústria do Ceará, mediante o 
pagamento da taxa aduaneira especialmente criada 
para êsse fim. 

De acôrdo com os estudos realizados em 
Grenoble e por cuja imediata execução anseia uma 
coletividade que transborda as lindes do Estado do 
Ceará, Mucuripe virá, afinal, atender às 
necessidades do transporte daquela área, com a 
execução das seguintes obras complementares 
inadiáveis: 

a) prolongamento do quebra-mar por mais 400 
metros, dando maior capacidade à bacia e 
corrigindo, em parte o fenômeno do assoreamento; 

b) elevação do mesmo molhe, da cota 5 para a 
cota 7, com a construção, pelo lado externo da bacia, 
de um outro entroncamento, com a extensão de 450 
metros e para a retenção de areias; 

c) dragagem do assoreamento formado no 
extremo do molhe. 

Sr. Presidente: 
Encerrando estas minhas palavras, cumpre-

me salientar que o povo cearense já está cansado de 
tanto apelar, pedir e clamar, sem que a sua voz seja 
levada em consideração. Já não se pode conformar 
com promessas e evasivas, que não são postas no 
terreno das realizações. O Ceará reclama uma coisa 
a que tem impostergável direito – a conclusão do 
pôrto de sua capital para o alevantamento de  
sua economia, com o que ganhará, igualmente, o 
Brasil. 

Desta tribuna, desejo fazer um apêlo ao Sr. 
Presidente da República, e aos seus ilustres 
Ministros da Viação e da Fazenda, para que o 
Executivo faça cumprir as providências adequadas 
ao prosseguimento das obras de Mucuripe  
e que estas não sofram mais interrup- 
 

ção até se concluírem, evitando também que a 
pequena verba destinada àquele serviço, no 
orçamento de 1957, não seja atingida pelo plano de 
economia do Govêrno, pois será mais um fator 
protelatório para o prosseguimento das obras. 

O Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, cuja 
vontade de realização é incontestável, não quererá 
permitir que o seu qüinqüênio se converta numa 
frustração e decepção a mais, no rol de tantas que já 
têm sofrido as esperanças cearenses em tôrno 
dessa aspiração que, infelizmente, ainda permanece 
como sonho irrealizado. E, quando S. Exa., como 
espero, se houver quitado dessa dívida de honra 
assumida para com o Ceará, terá cumprido um 
imperativo de sua consciência e prestado um serviço 
dos mais relevantes a um Estado cujo empenho 
máximo é trabalhar pela grandeza da pátria comum. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 

175, de 1956, que passa à situação de reformados 
os asilados das Fôrças Armadas e dá outras 
providências, tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 
164 e 165 de 1957, das Comissões de Segurança 
Nacional e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento, que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 159, DE 1957 
 
Nos têrmos dos arts. 126, letra "i", e 155, letra 

"a", do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 
1956, a fim de que sôbre êle seja ouvida a Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Conseqüentemente, o 
projeto é retirado da Ordem do Dia para audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
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Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 379, de 1956, que concede a  
pensão especial de Cr$ 3.000.00 mensais a 
Beatriz Ferreira Lucas e Arminda Ferreira Lucas, 
irmãs solteiras do ex-maquinista do Lóide 
Brasileiro, Alvaro Ferreira Lucas, tendo pareceres 
favoráveis (ns. 213 e 214, de 1957), das 
Comissões de Constituição e Justiça; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 379, DE 1956 

 
(Nº 1.850-A de 1956, na Câmara dos  

Deputados) 
 
Concede a pensão especial de Cr$ 

3.000,00 mensais a Beatriz Ferreira Lucas e 
Arminda Ferreira Lucas, irmãs solteiras do ex-
maquinista do Lóide Brasileiro Alvaro Ferreira 
Lucas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a pensão especial  

de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais  
a Beatriz Ferreira Lucas e Arminda Ferreira 
Lucas, irmãs solteiras do ex-maquinista do  
Lóide Brasileiro, Alvaro Ferreira Lucas,  
que a bordo do navio "Avaré" fêz parte  
de comboios de guerra, no período de 1914 a 
1918. 

Art. 2º O pagamento da pensão de que trata o 
art. 1º correrá à conta da verba orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 380, de 1956, que concede a pensão especial de 
Cr$ 3.000,00 mensais a Eva Alves de Góes, viúva de 
Augusto de Araújo Góes, tendo Pareceres favoráveis 
(ns. 215 e 216, de 1957) das Comissões de 
Constituição e Justiça; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma 

emenda que vai ser lida. 
E' lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Art. 1º Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 1º São concedidas pensões especiais de 

Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Eva 
Alves de Góis, viúva de Augusto de Araújo Góis, e a 
Alpheu Ribeiro Aboim". 

Art. 2º Substituam-se as palavras "da pensão" 
por "das pensões". 

 
Justificação 

 
A presente emenda tem por fim conceder igual 

benefício a um dos raros veteranos da Campanha de 
Canudos, homem de 77 anos de idade, funcionário 
aposentado do Estado do Ceará, em cuja capital 
vive, com grandes dificuldades, adstrito ao irrisório 
ordenado de 1.920 cruzeiros mensais que lhe paga 
aquêle Estado. 

Ex-aluno da Escola Militar do Rio, foi 
incorporado ao 27 Batalhão de Infantaria, então 
sediado na Paraíba, havendo feito tôda a campanha 
de Canudos e tomado parte em grande número de 
reconhecimentos e combates travados no interior da 
Bahia, até a conclusão daquela campanha. 

Ao regressar de Canudos, foi incluído no 2º 
Batalhão de Infantaria, estacionado em Fortaleza, 
onde permaneceu, como sargento, até que teve 
baixa por incapacidade física. 

Ingressando na vida civil, trabalhou  
muitos anos na Secretaria da Fazenda do  
Ceará, na qual se aposentou, como 
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Chefe de Seção do Tesouro, com o modestíssimo 
ordenado de 1.920 cruzeiros acima referido. Ao 
tempo das Interventorias, foi nomeado Prefeito, 
sucessivamente, de Quixará, Juàzeiro do Norte e 
Sobral, cargos que exerceu com reconhecida 
competência e honestidade. 

Como se vê, trata-se de um velho e honrado 
servidor do país que, após longos anos de bons 
serviços à pátria, se encontra em situação precária, 
de quase indigência, pois a tanto equivale o irrisório 
ordenado que recebe, inferior ao atual salário-
mínimo de um operário naquele Estado. 

Concedendo a modesta pensão ora solicitada, 
não abriria o Govêrno uma exceção, pois, além de 
outras, podemos citar uma recente, concedida ao 
veterano de Canudos, Estevão Alves da Silva, de 
conformidade com a Lei nº 2.508, de 18 de junho de 
1956. 

Amparando a êsse leal servidor do Brasil, 
praticará o Govêrno um ato de patriotismo, 
cumprindo elementar dever de humanidade. 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 1957. – 
Fernandes Távora. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. (Pausa). 

Nenhum Senador pedindo a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto volta às Comissões com a emenda. 
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Dou a palavra ao nobre Senador Neves da 

Rocha, primeiro orador inscrito para esta 
oportunidade. 

O SR. NEVES DA ROCHA *: – Sr. Presidente, 
como baiano e representante do meu Estado nesta 
Câmara Alta do País, desejo associar-me, neste 
instante, às homenagens de pesar que acabam de 
ser tributadas na Câmara dos Deputados, pelos Srs. 
Deputados Flores da Cunha e Dantas Júnior, 
também da bancada baiana, êste último, ao Sr. 
Carlos Mangabeira, irmão mais velho de Otávio e 
João Mangabeira, falecido no Rio Grande do Sul. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Associo-me a 
essa manifestação de pesar que Vossa Excelência 
está tendo por um dos homens mais dignos e 
eficientes que ilustraram a bancada do Rio Grande 
do Sul. Como correligionário de Carlos Mangabeira 
assim me externo em meu nome pessoal e no da 
bancada que integra a União Democrática Nacional. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Agradeço ao 
nobre Senador Daniel Krieger as palavras que acaba 
de proferir em tôrno da personalidade do eminente 
baiano Carlos Mangabeira. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Associo-me 
também às homenagens que V. Exa. presta ao 
ilustre brasileiro, irmão do meu eminente amigo João 
Mangabeira. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Obrigado ao 
nobre Senador Costa Paranhos por mais esta 
manifestação de pesar. 

Sr. Presidente, Carlos Mangabeira, que 
deixara a terra natal, muito jovem, em busca do  
Rio Grande do Sul, lá viveu até o final de sua 
existência. 

No Estado sulino, exerceu o cargo de Prefeito 
de Bagé com grande proficiência, assim como foi 
Deputado Estadual à Assembléia Legislativa, sendo 
considerado um dos maiores parlamentares que 
honraram aquela Casa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Perfeitamente. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Em nome do 

Partido Social Democrático, solidarizo-me com o 
eminente Senador no voto de pesar que está 
pronunciando, pelo desaparecimento do ilustre 
brasileiro, Sr. Carlos Mangabeira. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Agradeço ao 
eminente Líder do Partido Social Democrático. 

Em 1948, era eu Superintendente  
da Navegação Baiana e Octávio  
Mangabeira, Governador do Estado, manifes- 
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tou desejo de que eu, na qualidade de 
Superintendente daquele serviço estadual, levasse o 
navio "José Marcelino" à terra gaúcha, com centenas 
de peregrinos baianos, para assistirem ao Congresso 
Eucarístico Nacional. 

Tivemos nós, então, o grato prazer de receber, 
por várias vêzes, a bordo, a visita de Carlos 
Mangabeira. Em uma dessas visitas, ao ser 
recepcionado pela direção da Navegação Baiana 
com um almôço "íntimo", Carlos Mangabeira, ao 
agradecer a saudação que eu fizera, em nome da 
Bahia, àquele seu grande filho, que em terras sulinas 
honrava a tradição dos seus irmãos e da terra que 
lhe servira de berço, não pôde êle esconder a 
emoção, causada pela profunda saudade que lhe 
invadia a alma – por estar tão longe da terra em que 
nascera. Êsse fato nos comoveu a ponto de nos 
escaparem lágrimas. 

Sr. Presidente, nesta hora em que 
rememoramos traços da vida dêsse ilustre cidadão – 
das mais fecundas pelas atividades que desenvolveu 
sempre em benefício do Rio Grande do Sul e da 
Bahia e, conseqüentemente, do Brasil, – trago o fato 
ao conhecimento dos meus ilustres pares a fim de 
provar que Carlos Mangabeira, não esqueceu, 
mesmo longe, a terra que lhe foi berço. 

Com estas palavras de saudade, homenageio 
a memória do grande morto, em meu nome, em 
nome da minha terra e, estou certo, no da bancada 
baiana e desta Casa, nesta hora em que a Pátria 
deplora a perda de tão eminente filho. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Attilio Vivacqua, segundo orador inscrito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA *: – Sr. Presidente, 
em 1953 ocupei a atenção da Casa para focalizar a 
dramática situação dos trabalhadores dos nossos 
garimpos, fontes de riqueza que recordam os 
episódios, as tradições e as epopéias da nossa gente. 

Não só tratei dêste assunto como, também,  
da indústria de beneficiamento de pedras preciosas  
e de joalheria. Tínhamos, em 1944, 800 oficinas  
de lapidação, onde trabalhavam mais de  
dez mil profissionais, que concorriam para 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

entrada, no Brasil, de milhões de dólares. A 
imprevidência e a descaso das administrações, 
entretanto, resultaram no desamparo dêsses 
grandes e abnegados cooperadores do nosso 
progresso, de sorte que a nossa indústria de 
lapidação pràticamente se extinguiu, em benefício de 
outros países interessados, como a Bélgica, 
Palestina, Holanda e Alemanha. 

Sr. Presidente, novo e angustioso problema 
agora se apresenta, aos olhos do Govêrno: a 
situação dos exportadores de cristal de rocha,  
que neste momento lutam com as maiores 
dificuldades para a venda dêsse produto de elevado 
interêsse para nossa economia e que interessa  
a talvez duzentos mil trabalhadores de nossas  
catas. 

No memorial que dirigiram ao ilustre Diretor  
do Departamento Nacional de Produção Mineral, e 
cuja leitura faço, alegava uma grave circunstância 
que não pode deixar de merecer a atenção especial 
do Congresso Nacional. Afirmam que no acôrdo 
entre o Brasil e os Estados Unidos da América do 
Norte sôbre minérios estratégicos, está incluído o 
cristal de rocha; e assim, não é admitida a sua 
exportação para certos países da Europa. Nestas 
condições, nosso país fica exclusivamente 
subordinado ao consumo e às importações dos 
Estados Unidos. Estamos, assim, diante de sérias 
perspectivas, em relação à sorte de uma numerosa 
classe de produtores e vemos ameaçado um  
dos mais importantes setores de nossa vida 
econômica. 

Seria mesmo necessário solicitarmos 
informações ao Govêrno Federal, a fim de que se 
esclarecesse o aspecto da existência de um acôrdo 
tão restritivo para os interêsses do País. 
Oportunamente, tomarei, Sr. Presidente, essa 
iniciativa. 

Nesta Casa não faltam conhecedores dos 
trabalhos, das lutas, dos sacrifícios dos nossos 
garimpeiros. Acresce ainda o fato de ter sido o cristal 
de rocha sobremodo prejudicado pela sua 
classificação na terceira categoria. 

Assim, dirijo vivo apêlo ao Senhor Presidente 
da República, homem das paragens dos garimpos e 
que conhece de perto o drama dos mineradores, e 
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que se acha familiarizado com os problemas de que 
ora tratamos. (Muito bem!) 

 
MEMORIAL A QUE SE REFERE EM SEU 

DISCURSO O SENADOR  
ATTILIO VIVACQUA. 

 
Exmo. Sr. Dr. Avelino Ignacio de Oliveira, M. 

D. Diretor do Departamento Nacional da Produção 
Mineral – Ministério da Agricultura. 

Os abaixo assinados, exportadores de cristal 
de rocha, sabedores que somos das dificuldades que 
se estão apresentando aos nossos compradores dos 
Estados Unidos, no tocante à renovação dos seus 
contratos com o Govêrno Americano para 
importação do nosso produto, houvemos por bem 
dirigirmo-nos a S. Exa. para pedir sua valiosa e sábia 
interferência junto às autoridades daquele país, a fim 
de que se efetivem novos contratos ou, pelo menos, a 
prorrogação dos já existentes, uma vez que estamos 
bem informados, não foram êstes concluídos quanto 
ao total das importâncias votadas pelo Congresso 
Americano, ficando, assim, privados os nossos 
compradores de completarem as suas entregas. 

Ademais, como não ignora S. Exa., segundo 
acôrdo estabelecido entre o nosso país e os Estados 
Unidos, relativamente aos minérios estratégicos, está 
o cristal de rocha incluído, não sendo 
conseqüentemente admitida sua exportação para 
certos países da Europa, subordinando-nos quase 
exclusivamente ao Govêrno Americano de quem 
hoje dependemos para a sobrevivência dêste nosso 
comércio. 

Tal situação, Exmo. Sr. Diretor, traz-nos 
permanentemente apreensivos, ao prevermos as 
graves conseqüências que dela poderão advir, não 
só às próprias firmas compradoras americanas e a 
nós mesmos os exportadores, mas, muito 
particularmente, aos nossos bravos garimpeiros, 
gente humilde e trabalhadora, que, hoje mesmo, por 
caprichos coincidentes e adversidade da sorte, estão 
passando momentos aflitivos, causados pelas 
chuvas abundantes que inundaram as suas  
"catas", impossibilitando-os de trabalhar, porque nem 
mesmo as bombas hidráulicas têm capacidade  
 

para esgotá-las. Seriam, portanto, 100.000 
brasileiros e suas famílias na mais completa miséria, 
se medidas não procurarmos tomar para evitar que o 
Govêrno Americano nos exclua dêsse comércio, 
desfalcando ainda mais as nossas tão necessárias 
divisas. 

Acresce a tudo isso, como bem sabe  
S. Exa., o fato de o cristal ter sido grandemente 
prejudicado pela CACEX ao classificá-lo na 3ª 
categoria, enquanto outros minérios extraídos pelos 
mesmos processos, como a mica, que denominamos 
de irmã gêmea do cristal, o diamante e pedras 
preciosas, cuja mineração é semelhante, foram 
classificadas na 4ª categoria com bonificação 20% 
superior à do cristal, diferença esta que muito nos 
desfavoreceu a todos nós que nos dedicamos a êsse 
comércio. 

Finalmente, Sr. Diretor, animados que nos 
sentimos com, as palavras francas e esclarecidas do 
Excelentíssimo Ministro da Fazenda, ao convocar 
nosso comércio para maior ,incentivação de nossas 
"exportações, fonte de nossas tão ambicionadas 
divisas, é que nos decidimos a recorrer a S. Exa., 
certos de que outras não serão os seus propósitos à 
frente de tão importante setor da nossa 
administração. 

Confiantes, pois, no elevado espírito de justiça 
e patriotismo de S. Exa., com que sempre se tem 
identificado perante a nossa laboriosa classe, 
subscrevemos-nos, com respeito, consideração e a 
mais elevada estima. 

O Sr. Senador Attilio Vivacqua pronuncia, a 
seguir, outro discurso que, entregue à revisão do 
orador, será publicado posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a próxima, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única da Redação final do 

Projeto de Lei do Senado número 4, de 1957,  
que denomina Escola Técnica Coriolano de Medeiros 
a Escola Industrial de João Pessoa (Redá-  
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ção apresentada pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 266, de 1957). 

2 – Discussão única da Redação Final  
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei  
da Câmara nº 1, de 1957, que abre, ao Poder 
Judiciário, – Justiça do Trabalho – o crédito 
suplementar de Cr$ 485.100,00 em refôrço de 
dotação para o exercício de 1956 (Redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 267, de 1957). 

3 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Lei da Câmara número 5, de 1957, que 
concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 ao 
jornalista e educador brasileiro Jacy do Rêgo Barros 
(Redação oferecida pela Comissão de Redação, em 
seu Parecer nº 268, de 1957). 

4 – Discussão única da Redação Final do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 253, de 1956, que altera dispositivos da Lei nº 
1.295, de 27 de dezembro de 1950 (Estabelece 
normas para o registro de diplomas expedidos pelos 
estabelecimentos de ensino). (Redação oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 269, 
de 1957). 

5 – Discussão única da Redação Final do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 269, de 1953, que regulamenta as atividades dos 
empregados viajantes (Redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 270, de 
1957). 

6 – Votação, em primeira discussão, 
(preliminar de constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado nº 27, de 1956, que dispõe sôbre os 
vencimentos dos magistrados, Ministros da Tribunal 
de Contas e membros do Ministério Público, tendo 
Pareceres sob ns. 629, de 1956 e 175, de 1957, da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade do projeto e da emenda 
oferecida na discussão preliminar. 

7 – Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado nº 6, de 1957, que dispõe sôbre vantagens 
atribuídas aos juízes que se aposentarem aos 30 
anos de serviço público, tendo Parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça, sob nº 174, de 1957, pela 
inconstitucionalidade do projeto. 

  



35ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 13 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello 
– Sebastião Archer – Victorino Freire – Arêa Leão 
– João Mendes – Mendonça Clark – Onofre 
Gomes – Fausto Cabral – Fernandes Távora – 
Kerginaldo Cavalcanti – Georgino Avelino – 
Reginaldo Fernandes – Ruy Carneiro – Argerniro 
de Figueiredo – Apolônio Salles – Novaes Filho – 
Nelson Firmo – Ezechias da Rocha – Freitas 
Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite – Lourival 
Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães – 
Lima Teixeira – Carlos Lindenberg – Attilio 
Vivacqua – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes – 
Arlindo Rodrigues – Alencastro Guimarães – 
Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Berrardes 
Filho – Lima Guimarães – Lino de Mattos – Costa 
Paranhos – Frederico Nunes – Pedro Ludovico – 
Sylvio Curvo – João Villasbôas – Filinto Müller – 
Othon Mäder – Gaspar Velloso – Gomes de 
Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo – 
Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt. 
– (53). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Costa Paranhos, servindo de 2º 

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

O Sr. Lima Guimarães, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício do Sr. Chefe do Gabinete Civil da 

Presidência da República, de 8 do mês em curso, 
restituindo os autógrafos, enviados para 
promulgação, dos dispositivos vetados e 
posteriormente mantidos pelo Congresso Nacional, 
do Projeto de Lei da Câmara nº 188, de 1956, visto 
não se haver pronunciado sôbre a matéria o Chefe 
do Poder Executivo, no prazo constitucional. 

Arquive-se. 
Ofício da Câmara dos Deputados, nº 584, 

comunicando haver sido aprovada emenda do Senado 
oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1956, 
que determina seja ministrado o Curso Superior de 
Agrimensura em todo o País, em estabelecimentos de 
ensino superior, oficiais, equiparados ou reconhecidos, 
e dá outras providências, enviado à sanção. 

Mensagens do Sr. Presidente da República: 
– ns. 137 a 140, acusando e agradecendo o 

recebimento das de ns. 20, 23 e 24, do Congresso 
Nacional e 49, do Senado Federal. 

– ns. 141 e 142, restituindo autógrafos dos 
seguintes projetos de lei, já sancionados: 

Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1957,  
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao  
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – o  
crédito especial de Cr$ 1.029.910,00 para atender  
às despesas de exercícios findos, realizadas  
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pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1953, que 
atualiza o instituto da adoção prescrita no Código 
Civil. 

 
PARECERES 

NS. 272 E 273, DE 1957 
 

Nº 272, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 36, de 1956, que 
regula a locação de prédios residenciais e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
Regula o presente projeto, de autoria do 

eminente Senador Carlos Lindemberg, a locação de 
prédios residenciais e dá outras providências. 

O representante do Espírito Santo, justificando 
a proposição, acentuou que não teve a pretensão de 
resolver, em definitivo, o problema do inquilinato, 
mas apenas contribuir, de algum modo, para o 
estudo mais amplo da matéria. 

A leitura do projeto revela que o espírito que o 
animou é bem diferente do que tem inspirado as leis 
que, nos últimos anos, vêm regulando, em caráter de 
emergência, o momentoso assunto, pois se 
apresenta de tendência nìtidamente conservadora, 
quando a que tem prevalecido, na espécie, se 
caracteriza por um cunho mais social. 

A questão é complexa, e, se vistas 
imparcialmente as coisas, não se pode negar que a 
classe dos proprietários tem sido sacrificada. 

Ninguém pode negar a injustiça de certas 
situações, como as em que se encontram viúvas 
proprietárias que vivem exclusivamente das rendas 
do imóvel. 

Há, todos sabem, aluguéis antigos irrisórios, 
que prejudicam grandemente interêsses legítimos de 
proprietários. 

Se tudo isso é verdade, não menos o é que a 
situação econômica, social e financeira do país, ainda 
não se apresenta com estabilidade bastante para per-  
 

mitir se modifique a orientação que vem sendo 
seguida, desde a última guerra, no encaminhamento 
do problema da habitação, de tão marcada influência 
na estruturação da ordem social e política do  
país. 

A legislação vigente, conquanto não valha 
como um caminho ideal a seguir, é, ainda, pelo 
menos, o mais indicado a trilhar nesta questão. 

Se entre as duas classes – de proprietários e 
de inquilinos – alguma tem de ser sacrificada, a 
escolhida não pode deixar de ser a dos proprietários, 
e isso por motivos óbvios. 

Alterar a lei do inquilinato nos têrmos em  
que a faz o projeto, seria contribuir para aumentar a 
aflição dos aflitos, agravando os desajustamentos 
sociais. 

A situação aconselha, portanto, seja 
prorrogada, ainda uma vez, a lei do inquilinato, e foi 
isso mesmo que já se propôs na Câmara. 

Aliás, cumpre assinalar, de passagem, que, 
nas diversas oportunidades em que a medida foi 
apreciada, como quando da elaboração das Leis 
1.300, de 1954 e 2.699, de 1955 – sempre se 
procurou quebrar a rigidez da lei antiga, incluindo-se, 
na lei nova, dispositivos mais liberais, no sentido do 
favorecimento dos proprietários. 

Diante do exposto, embora constitucional o 
projeto, somos por sua rejeição, por inconveniente. 

Sala das Comissões, em 19 de setembro de 
1956. – Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. – Ruy Carneiro. – Lima Guimarães. – 
Argemiro de Figueiredo. – Gilberto Marinho. – Daniel 
Krieger, vencido quanto à constitucionalidade. – 
Benedicto Valladares. 

 
Nº 273, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

do Senado nº 36, de 1956. 
 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
No intuito de contribuir para a solução do 

problema de locação de imóveis urbanos, o eminente 
Senador Carlos Lindemberg apresentou em plenário, na  
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sessão de 22 de agôsto de 1956, o presente projeto. 

Foi seu intuito, confessado na justificação que 
fêz, iniciar "o debate do assunto, tal a soma de 
interêsses que envolve e que não podem nem 
devem continuar a ser regulados em lei de 
emergência". 

Despachado o processo à Comissão de 
Constituição e Justiça, foi esta de parecer que, 
conquanto constitucional, o projeto deveria ser 
rejeitado, por inconveniente. 

Aceitou aquela Comissão o ponto de vista 
exposto pelo relator da matéria, o ilustre Senador 
Lourival Fontes, ponto de vista que assim se pode 
resumir: 

a) de fato, vistas as coisas com 
imparcialidade, não se pode negar que a classe dos 
proprietários tem sido sacrificada; 

b) ninguém pode negar a injustiça de certas 
situações, como as em que se encontram viúvas 
proprietárias que vivem exclusivamente da renda do 
imóvel; 

c) não obstante, a situação econômica, social 
e financeira do país, ainda não se apresenta com 
estabilidade bastante para permitir se modifique a 
orientação que, na espécie, vem sendo seguida; 

d) o problema da habitação tem marcada 
influência na estruturação da ordem social e política 
de qualquer Nação; 

e) o modo de legislar a respeito, embora não 
valha como um caminho ideal a seguir, é, ainda, a 
via mais indicada a trilhar; 

f) se entre as duas classes – de proprietários e 
de inquilinos – alguma tem de ser sacrificada, a 
escolhida não pode deixar de ser a dos proprietários; 
e 

g) alterar a lei do inquilinato, nos têrmos em 
que o faz o projeto, seria contribuir para aumentar a 
aflição dos aflitos. 

Como se vê, a douta Comissão de Justiça 
tocou no ponto nevrálgico da questão. 

Além disso, ao tempo em que foi oferecida  
a proposição, já transitava outra, na Câmara,  
em regime de urgência, afinal convertida na Lei  
nº 3.085, de 29 de dezembro de 1956, prorrogan-  
 

do, mais uma vez, a lei do inquilinato. 
Resta acentuar que, tanto na elaboração 

dessa lei, como na das leis anteriores que regularam 
a matéria (Leis 1.300, de 28 de dezembro de 1950 e 
2.699, de 28 de dezembro de 1955), o legislador 
sempre procurou atender, na medida do possível, 
aos interêsses mínimos dos proprietários, de 
maneira a quebrar um pouco a rigidez dos 
dispositivos protetores do inquilino. 

Ante o exposto, esta Comissão se manifesta, 
também, pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Lima 
Guimarães, Relator. – Fausto Cabral. – Costa 
Paranhos. – Lutterbach Nunes. – João Mendes. – 
Lino de Mattos. – Juracy Magalhães – Julio Leite. – 
Daniel Krieger. – Othon Mäder. 

 
PARECERES 

NS. 274, 275 E 276, DE 1957 
 

Nº 274, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1957, que  
cria uma zona franca na cidade de Manaus,  
Capital do Estado do Amazonas, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Cunha Mello. 
1. Em 23 de outubro de 1951, por iniciativa 

feliz do Deputado Pereira da Silva, foi oferecida à 
Câmara dos Deputados um projeto: 

"criando um pôrto franco na cidade de 
Manaus, Capital do Estado do Amazonas, e dando 
outras providências". 

Assinaram a proposição, além do seu autor,  
os Deputados Jaime Araújo – Ruy Araújo – Antônio 
Maia – Plínio Coelho e Paulo Nery, todos da 
bancada amazonense, louvàvelmente unidos no 
propósito que êle encerra. Quase seis anos 
decorridos da data da sua apresentação, aprovado 
com um Substitutivo, oferecido pela Comissão  
de Finanças daquela Casa do Congresso Nacio-  
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nal, chegou ao Senado o Projeto número 13, de 
1957. 

Despachou-o o ilustre Presidente do Senado 
às Comissões de Economia, Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e de Finanças. Não 
o submeteu à Comissão de Constituição e Justiça, a 
que êle veio ter não sabemos por decisão de quem, 
a não ser pela praxe da remessa sistemática de 
todos os projetos que transitam pela Casa. 

Como nos foi enviado a aludido projeto, 
examinando-o, como nos compete, sob seu aspecto 
constitucional, nada temos a objetar-lhe. 

A competência para o assunto é da União, "ex 
vi" do art. 5º, item XV, letra "f",, da Constituição 
Federal, onde se lê: 

"Art. 5º Compete à União legislar: 
sôbre regime de portos e de navegação de 

cabotagem". 
Exercitou, portanto, a Câmara dos Deputados 

competência legislativa da União, dispondo sôbre a 
criação de um pôrto, de uma zona franca, nas 
expressões mais acertadas do Substitutivo, na 
cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas. 

 
2. MÉRITO: CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE 

 
Dada a relevância do projeto, do maior 

interêsse para o Estado, que temos a honra de 
representar no Senado, não nos eximimos de fazer 
algumas considerações sôbre êsse outro aspecto da 
proposição, muito embora essas considerações 
devam e possam ser feitas com mais autoridade 
pelas demais Comissões a que ela foi submetida. Na 
Amazônia, estão compreendidos diversos Estados e 
Territórios Federais brasileiros e alguns países 
estrangeiros, banhados pelo nosso Rio Mar e seus 
afluentes. 

Temos a iniciativa da bancada amazonense, 
como complemento do ato de fraternidade continental 
que abriu o referido rio à navegação internacional. 

Pela sua situação topográfica, a  
Capital do Amazonas, Manáus era  
e é o ponto melhor escolhido para a localiza-  
 

ção de um centro geográfico de distribuição da 
Amazônia, servindo ao mesmo tempo ao Brasil 
(diversos Estados e Territórios) e ao Peru, Bolívia. 
Colômbia e Guianas. 

Inicialmente, pretenderam os autores do 
projeto – a criação de um pôrto franco na referida 
cidade. 

Após a audiência de diversas Comissões 
técnicas da Câmara e do Ministério da Fazenda, 
adotou-se um Substitutivo de uma dessas 
Comissões – a de Finanças – em que se cria 

uma zona franca no mesmo local. 
Substituiu-se a denominação inicial de: 
pôrto franco por zona franca. 
Realmente, os conceitos de portos, zonas e 

depósitos francos, nos países que têm adotado 
êsses regimes portuários, são diferentes e  
distintos. 

Tem-se, em cada caso, exigido uma 
regulamentação que os defina em harmonia com o 
desenvolvimento econômico e a validade de cada 
país. 

Na Espanha, no Real Decreto de 11 de junho 
de 1929 instituidor das zonas francas em Cadiz e 
Barcelona, procurou-se, na própria regulamentação 
do regime dessas modalidades portuárias, fixar os 
conceitos de 

pôrto, zona e depósitos francos. 
A exposição que precedeu a êsse real decreto, 

começa por assinalar o desenvolvimento das 
operações do Depósito Franco de Barcelona, 
encarecendo a seguir a necessidade de melhor 
regulamentá-los, colocando-os em melhores 
condições para que cumpram e sirvam a sua 
finalidade. 

Os depósitos francos, no regime portuário 
espanhol, constituem pelo menos ao que se  
deduz dessa exposição, etapas de zonas e portos 
francos. Os elementos econômicos e a situação 
topográfica de Barcelona, admiràvelmente situada 
para as relações comerciais entre a América e a 
Europa, justificam a nova orientação do Govêrno 
espanhol. 
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Diz-se na citada exposição: 
"Las operaciones que se verifican en el 

Depósito Franco de Barcelona han adquirido en 
estos últimos tiempos importancia tan señalada, que 
para satisfacer las necesidades del momento y 
armonizar las normas administrativas con las 
exigencias de la realidad, ao dictó el Real decreto de 
2 de Octubre de 1927, y la Leal Orden de 13 de 
Deciembro del mismo año cuyos preceptos 
representan un verdadero avance en la legislación 
referente a aquellas instituciones. Los auxilios de 
carácter econômico que se han otorgado al 
Consorcio del expresado Depósito y las 
reorganizaciones de que ha sido objeto diferentes 
veces demuestran que ha sido preocupación 
constante del Gobierno de V. M. colocar al 
expresado organismo en las mejores condiciones 
para que pueda cumplir su objeto. 

Son también recientes, por otra parte, Ias 
reiteradas súplicas que se han dirigido al Gobierno 
por la Alcaldia de Cadiz, secundada por importantes 
elementos económicos para que dotara al expresado 
puerto de una zona franca, que diera realce e 
importancia a una ciudad tan admirablemente 
situada desde el punto de vista geográfica para las 
relaciones comerciales entre Europa y América. 

Ambas consideraciones han hecho 
comprender al Gobierno de V. M. la conveniencia de 
establecer, después de meditado estudio, las bases 
de una nueva reglamentación, que reorganice y 
delimite los conceptos de puerto, zona y depositos 
francos, a fin de que con la claridad en el concepto y 
Ia adecuada reglamentación que exige cada  
caso, pueda contribuirse en la medida necesaria  
al desarrollo económico y a la mayor vitalidad del 
país". 

Estabelece-se na nova regulamentação 
adotada a clara distinção entre portos, zonas e 
depósitos francos, nestes têrmos: 

"Se establece en el proyecto clara distinción 
entre puertos, zonas y depósitos francos; para los 
primeros se mantiene el concepto que la legislación 
actual reconoce a los de Canaria, Ceuta, Melilla y 
demás posesiones del Norte de Africa; se asigna a 
los depósitos francos su verdadero carácter de 
instituciones dedicadas directa y principalmente al 
almacenaje de mercancias, con las limitadísimas 
operaciones complementarias de cambios de 
envases y división y mezela de productos para 
facilitar las transacciones mercantiles, respetando el 
proyecto, sin embargo, las oderaciones que hasta la 
fecha se hubieren autorizado y anulando las que no 
se hubieren implantado en los actuales depósitos 
transcurrido el plazo de cuatro años o de dos para 
los que se constituyeren de nuevo; y, en cambio, a la 
zona franca se le otorga amplia libertad para que 
puedan establecerse en ella todos cuantas industrias 
no existan en España, asi como aquelIas que, aun 
existiendo, no tengan carácter exportador o aparezca 
éste en decrecimiento en los últimos anos; y para 
hacer más fácil la determinación de la clase de 
industria que es table instalar en la Zona, se estatuye 
que por el Ministerio de Hacienda, después de oir al 
de Economia Nacional, se publique el 1º de cada año 
una relación negativa de aquéllas, o sea la 
enumeración de aquélas cuyo ejercicio se prohibe 
por razones de seguridad del Estado e por respeto a 
la producción de industrias nacionales de 
exportación. 

En lo que atañe a las industrias de exportación, 
función principal de la Zona franca, se hace un 
especial estudio de aquellas que pueden emplear 
materias primas nacionales, con relación a las cuales 
se introduce una novedad sin precedente en la 
legislación española, que consiste en deducir el 
derecho arancelario de la materia prima 
industrializada para el caso de que el producto 
elaborado se reimporte en territorio común, deducción 
  



– 228 – 
 
que se hace considerando no seria justo que el 
producto elaborado con materia prima nacional 
satisfaga igual derecho que el que se fabrique con 
primera materia extranjera. 

Otro extremo importante es el que se refiere a 
la fijación del número de zonas francas, que por el 
momento se limitan a dos, Cádiz y Barcelona, si hien 
se faculta al Gobierno para estabelecer otra en un 
puerto del Norte de España, si así se juzgara 
conveniente de Ia Nación. La elección de los dos 
puertos citados se justifica, en cuanto ál primero, por 
su privilegada situación geográfica, que le señala 
como centro principal del comercio entre Europa y 
América e el más obrigado para el almacenaje de 
mercancias que procedan o se dirijan a los puertos 
de Ultramar; y en cuanto al de Barcelona, obedece, 
como queda expresado, al desarrollo adquirido por 
su Depósito franco; desarrollo motivado en gran 
parte por su especial situación en el Mediterráneo y 
por la necesidad de ponerle en condiciones de 
competencia con otros importantes puertos similares 
de Europa". 

Por depósito franco se considerou: 
"Por Depósito franco se entiende una porción 

limitada de terreno enclavado en el lugar donde 
exista Aduana marítima de primera clase, con locales 
adecuados para introducir y almacenar tôda clase de 
mercancias extranjeras de importacion permitida y 
las mercancias españolas de exportación también 
autorizada. 

Dentro de los Depósitos francos podrán 
realizarse las operaciones que determina el articulo 
222 de las Ordenanzas de Aduanas. 

Si a partir de los cuatro años de la creación 
de  un Depósito franco, o de dos a contar desde la 
feche en que se estabelecieren los concedidos  
con arreglo a las presentes bases, no se  
hubieran realizado en ellos las operaciones com-  
 

prendidas en los apartados d) (descascara de y 
tostadura de café y cacao), e) (tundido de pieles), f) 
(trituración de las maderas), g) (lavado de las lanas), 
h) (extracción del aceite de la copra y de las semillas 
oleaginosas), e i) (todas las operaciones que 
aumente el valor de los géneros depositados, sin 
variar esencialmente la naturaleza de los mismos), 
del artículo 222, quedará circunscrito el 
funcionamiento del Depósito a las operaciones 
enumeradas de los apartados a) (cambio de envases 
de las mercancias), b) (división de las mismas  
para preparar clases comerciales), y c) (mezclas de 
unas y outras con idéntico fin) del citado artículo 
222". 

Portos francos: 
"Tendrán el carácter de puertos francos los de 

las islas Canarias y de las posesiones españolas del 
Norte de Africa (Ceuta, Melilla, Albucemas, Peñón de 
la Gomera y Chafarinas). Esta declaración confirma y 
ratifica la hecha a favor de los expresados puertos 
por las disposiciones actualmente vigentes, con 
arreglo a las continuarán rigiéndose". 

E, por último, no conceito de mesma 
regulamentação, por zonas francas se entende: 

"Es Zona franca una franja o extensión de 
terreno situado en el litoral, aislada plenamente de 
todo núcleo urbano, con puerto propio o al  
menos adyacente, y en el término jurisdiccional de 
una Aduana marítima de primera clase, en  
cuyo perímetro podrán realizarse las operaciones 
que el artículo 222 de las Ordenanízas de Aduanas 
autoriza para los Depósitos francos, u además 
instalarse: 

a) Industrias no existente en España. 
b) Industrias existentes en España sin carácter 

exportador. 
c) Industrias existentes en  

España con radio exportador notoria-  
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mente deficiente o que registre decrecimiento 
paulatino en los últimos años". (Real Decreto-Ley y 
Reglamento de Puertos, Depósitos y Zonas 
Francas). 

O ilustre Dr. Hildebrando Araújo Góes, em 
1928, como inspetor federal de Portos, Rios e 
Canais, em trabalho, que apresentou ao Ministro da 
Viação, escrevendo sôbre 

o estabelecimento de zonas e portos francos 
no Brasil, 

contra a qual se manifestou animosamente, 
começa por salientar a lamentável confusão que, de 
um modo geral, se costuma fazer, entre nós, entre 
pôrto franco e zona franca. 

São do ilustre e digno representante da Bahia, 
na Câmara dos Deputados, êsses comentários, que 
transcrevemos sem aceitá-los, encontrando neles 
próprios as razões de nossa discordância com  
êles: 

"Pôrto franco é a denominação que se dá à 
localidade que dispõe de um pôrto, no qual não 
existe fiscalização aduaneira. A cidade vive, isto é, 
consome, produz, exporta e importa, livre de direitos 
alfandegários. 

O regime dos portos francos não está mais em 
uso, senão em uma ou outra colônia de país 
europeu, como em Hong-Kong e em Singapura, por 
conveniência do país colonizador. 

Em tôda a Europa, onde inúmeros dêsses 
portos floresceram, nenhum mais existe hoje. 
Desapareceram, aos poucos, com a unificação dos 
regimes aduaneiros – conseqüência da fusão das 
pequenas nações, que existiam outrora, mas que 
formam atualmente países, que vemos cobrindo a 
carta política daquele continente. 

Desfrutando os privilégios de portos francos, 
cidades e localidades tiveram grande 
desenvolvimento, tornando-se centros importantes 
de navegação, de comércio e de distribuição para 
regiões menos afastadas, onde outras cidades exis-  
 

tiam sem gozar daquelas vantagens. Esta 
desigualdade de tratamento, a falta de harmonia no 
regime fiscal e as facilidades que os contrabandistas 
encontravam, foram, talvez, as causas precípuas da 
condenação do sistema. 

Do que foram os antigos portos francos, só 
Hamburgo conserva ainda alguns vestígios em sua 
zona franca, onde certas indústrias existem em 
exploração. 

Depois dos portos francos, apareceram as 
zonas francas, criadas em diversos portos, como em 
Hamburgo, Bremenhaven e outros, na Alemanha, 
Copenhague, na Dinamarca, etc. 

As zonas francas têm por objetivo facilitar a 
movimentação da mercadoria de trânsito, isto é, que 
se destina a outros países, ou que dêstes procede. 

O estabelecimento das zonas francas visa 
abrir a navegação e o comércio. Visa a ampliar o 
"hinterland" de um pôrto em detrimento dos portos 
vizinhos. Visa, para a cidade e para o país, os lucros 
indiretos, que lhe traz o encaminhamento, pelo pôrto, 
das mercadorias em trânsito. Sua criação é o 
resultado de uma concorrência entre portos. E', por 
exemplo, Hamburgo e é Bremenhaven competindo 
com Rotterdam, Antuérpia e Gênova. E' 
Copenhague, em concorrência com os portos 
alemães do Báltico. Mas necessário se torna dizer 
que as facilidades, as mercadorias de trânsito podem 
ser dadas, sem a criação das zonas francas, por 
legislação aduaneira bem estudada. Necessário se 
torna ainda dizer que não é apenas aos portos que 
se limita a ação dos governos nessa concorrência 
tenaz. Esta ação também se faz sentir, em grande 
escala, no regime tarifário das vias férreas, nos 
programas de execução de novas linhas e de novos 
canais de navegação. 

O benefício direto ao comércio, à indústria,  
ao produtor e ao consumidor, que são  
naturalmente clientes do pôrto, não é feito  
pela zona franca, que nesse pôrto exis-  
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tia. Nem é necessária a criação dessas zonas, para 
que se desfrutem as vantagens e facilidades 
encontradas, por exemplo, em Hamburgo. 

Êstes benefícios provêm de um aparelho 
que existe não só dentro das zonas francas,  
como também em quase todos os portos da 
Europa e dos Estados Unidos, assim como em 
muitos outros, isto é, o entreposto de depósito 
franco. 

Nesses entrepostos, as mercadorias 
importadas são recebidas antes do pagamento  
dos direitos aduaneiros; ali, são armazenadas,  
por tempo indeterminado, de acôrdo com as 
conveniências dos respectivos donos; ali, podem 
ser beneficiadas, parceladas e reempacotadas;  
ali, podem ser misturadas para a composição  
de marcas ou de tipos do mercado; ali, delas se 
tiram amostras e os donos das mercadorias 
encontram tôdas as facilidades para a venda 
destas. 

Os impostos aduaneiros só são exigidos 
quando o produto é retirado para consumo. A  
armazenagem é módica. 

E' êsse aparelho, que existe em quase todos 
os portos do mundo, beneficiando largamente o 
comércio, a indústria e o consumidor, que ainda não 
foi aplicado em nosso País". 

Resumindo a história das zonas e portos 
francos, entre nós, recorda o Deputado Hildebrando 
Góis, as diversas iniciativas havidas em 1911, 1912 
e 1921, tôdas sem êxito. 

Na Lei Orçamentária de 1921, artigo 96, foi 
inserta a seguinte autorização dada ao Govêrno 
para: 

"1º A rever os regulamentos dos entrepostos; 
2º A construir, nos portos do litoral da 

República, trechos de cais, inteiramente novos, com 
3.000 metros, no mínimo, de extensão, servidos por 
área de terreno nunca inferior a 1.200 hectares, a 
começar pelo pôrto da Capital Federal; 

3º A estabelecer zonas francas, nesses 
terrenos e nesses cais". 

Atualmente temos duas zonas francas, uma 
em Curitiba e outra em Santos, para intercâmbio de 
mercadorias com a Bolívia. Cogita-se de estabelecer 
uma outra em Corumbá, com a Bolívia. Essas zonas 
francas existem em conseqüência de Tratados. 

Apesar de sua animosidade contra o 
estabelecimento de zonas e portos francos, no 
Brasil, sempre acaba convindo o Deputado 
Hildebrando Góis que um pôrto brasileiro pode e 
deve tornar-se o empório principal de tôda a região 
brasileira e estrangeira do grande vale amazônico. 

Ainda bem. 
A sua afirmativa, em 1927, de que o regime 

dos portos francos está em desuso, só existindo em 
uma ou outra colônia de país europeu, por 
conveniência do país colonizador, podemos opor que 
em 1929, a Espanha, pelo Decreto Real de 11 de 
junho daquele ano, criou novas zonas francas em 
Cadiz e em Barcelona. 

No parecer da douta Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas da 
Câmara dos Deputados sôbre o projeto, há também 
uma formal contestação à afirmativa sôbre o desuso 
dos portos francos e zonas francas. 

Nesse parecer, também se distinguem as duas 
modalidades de regimes portuários, declarando-se: 

"Pôrto franco é uma organização portuária  
de comércio livre e hoje em desuso; o seu 
"hinterland", geralmente pequeno, e reduzido quase 
sempre a uma cidade consome, produz, importa  
e exporta sem direitos aduaneiros, retribuindo as 
mercadorias, sob a forma de taxas, apenas os 
serviços que lhes são prestados pela administração. 
Até antes da última guerra os dois exemplos  
citados no mundo eram as colônias inglêsas de 
Hong-Kong e Singapura. Em épocas anteriores as 
cidades livres de Hamburgo, Bremen e Lübeck 
haviam adotado o regime de portos francos,  
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hoje desaparecidos, conservando Hamburgo uma 
zona franca. 

A zona franca sucedeu em alguns  
portos modernos alfandegários a concepção  
primitiva do pôrto franco: é uma região delimitada em 
um pôrto sob a jurisdição da alfândega,  
onde os navios operam livres de sua fiscalização.  
As mercadorias nelas desembaraçadas, são 
armazenadas, transformadas em instalações 
industriais, reembarcadas para o exterior, só 
pagando direitos quando saem como  
matérias-primas ou já sob a forma de  
artigos manufaturados, para consumo interno do 
país. 

Em outros portos a zona franca se  
reduz a entrepostos de depósito franco, onde as 
mercadorias são desembarcadas e guardadas  
livres de direito, reembarcadas para o estrangeiro 
também sem intervenção aduaneira, sendo  
cobrados direitos àquelas que saem para o consumo 
do país. Não há no entreposto de depósito  
franco, fábricas para elaboração de matérias-primas 
ou instalações de beneficiamento das  
mercadorias. 

Tanto a zona franca como o simples 
entreposto de depósito franco são rigorosamente 
isolados do restante do pôrto e vigiados pela 
alfândega para impedir o contrabando. As únicas 
despesas feitas pela navegação e pelas mercadorias 
correspondem às taxas de serviços portuários e de 
armazenagem". 

E, depois dessa distinção, afirma-se com 
autoridade, consultando o exemplo de diversos 
países: 

E, depois dessa distinção: 
"Zonas francas existem hoje em numerosos 

portos da Europa, além de Hamburgo, podendo-se citar 
Bermarhaven e Kiel, ainda na Alemanha; Stokholm, 
Mahnö e Göthenbur na Suécia; Salônica, na Grécia; 
Galatz, Braila e Constaniza, na Rumânia; Helsingfors e 
Hango, na Finlândia; Santander e Barcelona, na 
Espanha, Londres, Liverpool, Bristol, Newcastle, Glas- 
 

cow, Hull e Leith, na Inglaterra; Gibraltar e Malta, 
colônias britânicas no Mediterrâneo; Gênova, na 
Itália, e em outros portos da Asia e da Africa". 

O Projeto nº 13, de 1957, decorridos seis anos 
de sua apresentação, ressente-se de algumas 
falhas, de atualização. 

Essas falhas referentes às condições de 
instalação da zona franca, custo de instalação, forma 
de prover às despesas respectivas, e outras, podem 
ser reparadas em outros diplomas legais e até na 
regulamentação da zona franca. 

A forma de sua administração é outro ponto a ser 
considerado oportunamente, escolhendo-se a 
administração por meio de consórcios, regime adotado, 
por exemplo, na Espanha, sociedade de economia 
mista, autarquia, concessão ou de administração direta. 

Manaus, pela sua situação geogréfica é e 
deve ser o centro de administração da Amazônia. 

Não podemos continuar no desacêrto, que 
todo dia mais se agrava, de terem todos os órgãos 
assistenciais, e administrativos da Amazônia, como 
Banco de Crédito da Amazônia, Serviço de 
Valorização da Amazônia, Serviços de Navegação 
da Amazônia e outros, sediados fora de Manaus. 

Não fazemos esta afirmação levados 
simplesmente pelo mandato que exercemos, mas 
por uma compreensão do maior sentido de defesa 
daquela região. 

 
EM CONCLUSÃO 

 
Sob o aspecto constitucional, nada temos a 

opor ao Projeto nº 13, de 1957. 
Quanto à conveniência e oportunidade de 

iniciativa, também damos-lhe o nosso apoio, aguardando 
que, com mais acêrto e autoridade assim se manifestem 
as demais Comissões a que êle foi submetido. 

Sala das Comissões, em 26 de março de 
1957. – Argerniro de Figueiredo, Presidente. – 
Cunha Mello, Relator. – Daniel Krieger – Gaspar 
Velloso – Gilberto Marinho – Ruy Carneiro – Lima 
Guimarães – Lourival Fontes – Attilio Vivacqua. 
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Nº 275, de 1957 
 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 13, de 1957. 

 
Relator: Sr. Coimbra Bueno. 
As zonas francas ocorrem em vários portos 

estrangeiros, situados em posições geográficas e 
econômicamente estratégicos, das costas dos 
Estados Unidos da América, da Europa e outros 
continentes; outros portos de projeção relativamente 
menor, comportam apenas entrepostos de depósitos 
francos. 

No Brasil já temos duas zonas francas que 
ainda não sentiram os efeitos desejados, ambos 
interessando ao comércio com o Paraguai, em 
Santos e Paranaguá; urna terceira deverá ser 
reservada no pôrto de Corumbá, interessando à 
Bolívia. 

A criação de uma zona franca em Manaus, em 
face da estatística revelar que contamos com um 
movimento de apenas 25.000 toneladas de 
importação do exterior sôbre o movimento total de 
cêrca de 300.000 toneladas de carga no momento, 
parece ser prematura; contudo o artigo 11 socorre 
esta situação uma vez que prevê de início a criação 
de um entreposto de depósito-franco. 

O projeto prevê a reserva e aquisição por 
doação ou desapropriação de uma grande área não 
inferior a 200 hectares à margem do Rio Negro e 
outra complementar na Ilha de Maracapá. 

Como o crédito do artigo 12 é pequeno em 
relação às obras da zona franca, é de se esperar que 
será absorvida na criação e manutenção do 
entreposto por doação ou desapropriação e preparo 
das grandes áreas a serem escolhidas e reservadas 
às margens do rio Negro e na Ilha de Maracapá. 

Assim será o desenvolvimento do entreposto 
de depósito-franco, que irá fornecer os subsídios e a 
experiência prática necessários, para posterior 
projeto definitivo e execução progressiva das obras 
da zona franca. 

O projeto tem, assim, o mérito de  
assegurar desde logo a reserva de grandes  
áreas, o que mais tarde poderia ser 
 

difícil e onerosíssimo; e isto reveste-se de 
importância pois apesar de Manaus não ser no 
momento um pôrto de distribuição de produtos 
importados do exterior tudo indica que poderá sê-lo 
em breve e em escala crescente, uma vez que 
podemos esperar por um rápido progresso da 
Amazônia, não só na área brasileira, como também 
na dos demais países. 

Assim, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 12 de abril de 1957. 

– Novaes Filho, Presidente. – Coimbra Bueno, 
Relator. – Neves da Rocha – Nelson Firmo – 
Francisco Gallotti. 

 
Nº 276, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças – ao Projeto de Lei 

da Câmara número 13, de 1951. 
 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
Pelo presente projeto, é criada, em Manaus, 

capital do Estado do Amazonas, uma zona franca 
para armazenamento ou depósito, guarda, 
conservação, beneficiamento e retirada de 
mercadorias, artigos e produtos de qualquer 
natureza, proveniente do estrangeiro e destinados ao 
consumo interno da Amazônia, como dos países 
interessados, limítrofes do Brasil ou que sejam 
banhados por águas tributárias do rio Amazonas. 

Existem, hoje, zonas francas em numerosos 
portos da Europa, como em Hamburgo, 
Bremenhaven e Kiel, na Alemanha, Estocolmo e 
Gotensburgo, na Suécia; Salônica, na Grécia; 
Gabatz, Braila e Constança, na Rumânia; Helsingfors 
e Hango, na Finlândia; Santander e Barcelona, na 
Espanha; Londres, Bristol, Newcastle, Glascow, Hull 
e Leith, na Inglaterra; Gibraltar e Malta, colônias 
britânicas no Mediterrâneo; Gênova, na Itália, e em 
outros portos da Asia e Africa. 

Isso prova que seria interessante para o 
desenvolvimento da economia e do comércio 
amazônico, a criação em Manaus, de uma zona 
franca, tanto mais que se trata de uma cidade 
localizada no centro geográfico da Amazônia, 
facilitando a distribuição de produtos em tôdas as 
direções. 
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O Ministério da Fazenda, no entanto, ouvido a 
respeito, manifestou-se contra a proposição original, 
onde se falava em pôrfo franco e não zona franca, 
considerando-a inoportuna e desnecessária, porque, 
em virtude dos Tratados de Comércio e Navegação 
firmados com os países limítrofes, são as mercadorias 
a êle destinadas, despachadas em trânsito, não 
pagando, por conseguinte, direitos aduaneiros. 

Posteriormente, porém, a Comissão de 
Planejamento da Valorização Econômica da 
Amazônia, tomando conhecimento do assunto, e 
considerando que caberia à Superintendência 
daquele órgão custear as despesas de instalação do 
pôrto franco (agora zona franca), julgou conveniente 
aprovar o projeto, por achar que do mesmo 
resultariam enormes benefícios à região. 

Reexaminando, então, a matéria, no Ministério 
da Fazenda, a Diretoria das Rendas Aduaneiras 
emitiu parecer técnico-fiscal favorável ao projeto, 
aprovado pelo Ministro, e no qual se qualificou a 
iniciativa como enormemente vantajosa "para o 
comércio e a indústria do Amazonas e para as 
regiões vizinhas ou que vivem do que o Estado 
produz ou pode exportar". 

Aprovado na Câmara dos Deputados, de 
acôrdo com os pareceres de suas Comissões 
técnicas, veio o projeto ao Senado, onde mereceu, 
igualmente pronunciamentos favoráveis das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Transportes, ambas salientando a importância do 
empreendimento. 

E' verdade que a criação de uma zona franca em 
Manaus, em face de seu relativamente fraco 
movimento de importação, a muitos se afigura 
prematura, mas, como bem advertiu a Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, o artigo 
11 do projeto socorre esta situação, uma vez que prevê 
de inicio a criação de um entreposto de depósito franco. 

De outra lado, e como se assinalou, ainda, no 
parecer daquela Comissão, o projeto tem, também, o 
mérito de assegurar, desde logo, a reserva de 
grandes áreas, o que mais tarde poderia ser difícil e 
onerosíssimo, o que merece ser considerado, pois 
tudo indica que Manaus venha a ser, num fu- 
 

turo próximo, um centro da maior projeção. 
Antes de concluir, cumpre registrar que as 

terras destinadas à zona franca serão obtidas por 
doação do Govêrno do Estado do Amazonas ou 
mediante desapropriação para fim de utilidade 
pública. 

Do mesmo modo, é de assinalar que, pelo 
artigo 12 da proposição, a zona franca de Manaus é 
considerada empreendimento coordenado com o 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia, 
correndo as despesas de sua instalação, 
conservação e funcionamento à conta da verba a 
que se refere o artigo 199, da Constituição, ficando o 
Govêrno Federal autorizado a fazer operações de 
crédito até o limite de Cr$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros) para custeio das despesas 
com os serviços e encargos planejados para a 
referida zona franca. 

A magnitude da obra, que propiciará grandes 
benefícios à Amazônia, justifica as despesas 
previstas. 

Assim, somos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em – Vivaldo Lima, 

Presidente. – Fausto Cabral, Relator. – João Mendes 
– Costa Paranhos – Mendonça Clark – Lutterbach 
Nunes – Juracy Magalhães – Júlio Leite – Othon 
Mäder – Lameira Bittencourt – Daniel Krieger – Lino 
de Mattos. 

 
PARECERES 

Ns. 277 E 278, DE 1957 
 

Nº 277, de 1957 
 
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1957, que cria na 
Polida Militar do Distrito Federal o Quadro de 
Subtenentes, aumenta o efetivo do de motoristas e 
dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Francisco Gallotti. 
O Projeto de Lei da Câmara número 4.805-C-

54 (no Senado, 29, de 1957), cria na Polícia Militar 
do Distrito Federal, o Quadro de Subtenentes 
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(Q. St.), constituído de 49 Subtenentes, prevendo a 
respectiva distribuição (art. 1º). 

No art. 2º especifica os direitos, deveres e 
atribuições dos mesmos, equiparando-os aos 
Subtenentes do Exército, bem como prevê as 
sanções que lhes serão aplicadas quando 
cometerem transgressões disciplinares ou crimes 
militares. 

Determina o art. 3º a idade para a reforma 
compulsória (ao atingirem a idade limite de 52 anos). 

Estabelece o artigo 4º que o ingresso no 
Quadro de Subtenentes resulta da promoção de 
Primeiro Sargento, cabendo ao Ministro da Justiça a 
escolha entre os indicados pela Comissão de 
Promoções. 

Mediante concurso da especialidade, prevê o 
art. 5º, os Primeiros Sargentos músicos, concorrerão 
à promoção a Subtenente Músico, desde que 
satisfaçam os requisitos regulamentares. 

São extintos (art 6º), no Quadro do  
Pessoal da Polícia Militar, as graduações de 
Sargento Ajudante, Sargento Intendente e Sargento 
Ajudante Músico, os quais só serão promovidos a 
Subtenentes se satisfizerem às exigências 
regulamentara. 

O art. 7º prevê o aumento de 20  
Primeiros Sargentos, 38 Segundos Sargentos, 58 
Terceiros Sargentos e 60 Cabos Motoristas, com 
vencimentos especificados e respectivas vantagens, 
conferidas pela Lei número 1.316, de 20 de janeiro 
de 1951. 

Esclarece o art. 8º como poderão os atuais 
Soldados, Cabos e Sargentos motoristas ser 
promovidos à graduação imediata, de acôrdo com as 
disposições regulamentares que vierem a ser 
baixadas pelo Poder Executivo. 

Pelo artigo 9º é extinto na seção de 
transportes, o efetivo de 81 soldados motoristas. 

No art. 10 se prevê como serão atendidas as 
despesas decorrentes da execução da presente Lei 
e autoriza a abertura de créditos suplementares até a 
importância de Cr$ 2.744.280,00. 

E' o projeto originário de Mensagem 
Presidencial enviada ao Congresso Na- 
 

cional pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas (12-8-
54), que a fêz acompanhar da Exposição de Motivos 
do então Ministro da Justiça Sr. Dr. Tancredo Neves 
que se baseava em Exposição do Sr. General 
Secretário-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional, o nosso actual colega, o nobre Senador 
Caiado de Castro. 

Como se vê, o Projeto se reveste de tôdas as 
condições legais e constitucionais e atende às 
necessidades da Policia Militar do Distrito Federal, 
como está cabalmente demonstrado nos 
documentos citados. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto. 

E' o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 25 de março de 

1957. – Onofre Gomes, Presidente. – Francisco 
Gallotti, Relator. – Caiado de Castro – Sylvio Curvo – 
Alencastro Guimarães. 

 
Nº 278, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 29, de 1957. 
 
Relator: Sr. João Mendes. 
De iniciativa do Poder Executivo, o Projeto em 

exame cria, na Polícia Militar do Distrito Federal, o 
Quadro de Subtenentes, constituído de 49 postos. 

Diz o art. 2º do Projeto, que os subtenentes 
terão os mesmos direitos, deveres, atribuições dos 
Subtenentes do Exército e os vencimentos e 
vantagens de acôrdo com o art. 351 da Lei número 
1.316, de 20 de janeiro de 1951. 

Ao examinar o assunto, esclareceu o 
Departamento Administrativo do Serviço Público que, 
de fato, são procedentes e justas as razões contidas 
na solicitação em aprêço exigida para o franco 
desempenho da importante missão conferida à 
Polícia Militar uma vez que, entre outras novas 
atribuições confiadas à Corporação, figura a do 
Serviço de Radiopatrulha onde os graduados e 
oficiais subalternos passaram a ter participação 
decisiva nas patrulhas dos carros de policiamento. 
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A criação do Quadro de Subtenentes é uma 
decorrência da Lei nº 192, de 17 de janeiro de 1936 
que estabelece que os postos dos policiais militares 
terão as mesmas denominações e hierarquia dos do 
Exército, até Coronel, inclusive. 

Quanto ao efetivo de motoristas, as razões 
são as mesmas, que militam a favor da solução  
de igual problema que existia no Corpo de 
Bombeiros. 

A dificuldade de preenchimento dos claros de 
motoristas, resultante dos serviços que lhe são 
atribuídos e das reduzidas perspectivas de acesso 
que se lhes oferecem, aconselha a adoção da 
reestruturação proposta pelo Poder Executivo. 

O Projeto já foi examinado no seu aspecto de 
conveniência, pela Comissão de Segurança Nacional 
e no seu aspecto de constitucionalidade, pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Entretanto, o projeto deve ser atualizado  
com referência aos dispositivos legais, aplicáveis  
aos militares da Policia Militar pois, desde  
1953, época da Mensagem Presidencial, novas  
leis foram promulgadas, regulando novamente o 
assunto. 

Assim, propomos duas emendas, sendo uma 
de redação e outra referente ao crédito a ser aberto 
para cobrir as despesas decorrentes dos aumentos 
de efetivos propostos. 

Com referência à Emenda 1-C, convém 
salientar que a Lei nº 488-48, dispunha sôbre o 
pagamento de vencimentos, remuneração ou salário 
de pessoal civil e militar da União, e a Lei nº 1.937, 
de 10 de agôsto de 1953, reajustou os vencimentos 
dos cabos e soldados da Polícia Militar do Distrito 
Federal e dos cabos e bombeiros do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. Todavia, essas Leis 
foram revogadas pela Lei nº 2.710, de 19 de  
janeiro de 1956, que dispõe sôbre os vencimentos 
dos militares, inclusive os da Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, em vigor 
atualmente. 

Logo, há necessidade desta emenda,  
de vez que os vencimentos dos solda- 
 

dos, cabos e sargentos atualmente na Corporação, é 
o mesmo estabelecido por aquela Lei, pois, 
permanecendo as citações de Leis já revogadas que 
fixavam vencimentos antigos, iria esta Lei 
estabelecer injustiças, fixando vencimentos inferiores 
para graduações iguais. 

No que respeita à Emenda 2-C, cumpre salientar 
que o cálculo das despesas foram efetuadas em 1953, 
sendo portanto, os vencimentos calculados pelas leis 
de vencimentos daquela época. Como houve 
substancial aumento nos vencimentos e vantagens por 
efeito da Lei nº 2.710, de 19 de janeiro de 1956, lógico 
é que aquela importância de Cr$ 2.744.280,00 não será 
suficiente para as despesas calculadas pela Lei de 
vencimentos em vigor. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação do Projeto nos têrmos das 
seguintes emendas: 

 
EMENDA 1-C 

 
Substitua-se o art. 7º pelo seguinte: 
Art. 7º. O efetivo de motorista da 1ª Seção 

(Transporte) da 1a. Companhia do Batalhão de Serviço 
é aumentado de 20 (vinte) primeiros sargentos, trinta e 
oito segundos sargentos e 60 (sessenta) cabos 
motoristas cujos vencimentos e vantagens serão de 
acôrdo com a legislação em vigor. 

 
EMENDA 2-C 

 
No art. 10 onde se diz "até a importância de 

Cr$ 2.744.280,00 (dois milhões, setecentos e 
quarenta e quatro mil duzentos e oitenta cruzeiros)" 
diga-se "até a importância de Cr$ 10.969.533,00 
(dez milhões, novecentos e sessenta e nove mil, 
quinhentos e trinta e três cruzeiros)". 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – João 
Mendes, Relator. – Othon Mäder – Juracy 
Magalhães – Lutterbach Nunes – Júlio Leite – 
Mendonça Clark – Lino de Mattos – Costa Paranhos 
– Fausto Cabral – Lameira Bittencourt. 
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PARECERES 
Ns. 279 E 280, DE 1957 

 
Nº 279, de 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça – 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1957, 
que altera o disposto no parágrafo único do art. 1º do 
Decreto-lei número 8.104, de 18 de outubro de 1945, 
que doa Fundação Brasil Central patentes de 
invenção, marcas de fábricas, modêlos de utilidade, 
desenhos, ou modêlos industriais, e de comércio, 
títulos de estabelecimentos, insígnias e frases de 
propaganda incorporadas ao Patrimônio Nacional, e 
dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 503-B, de 1955, oriundo da 

Câmara dos Deputados, altera o disposto no 
parágrafo único do art. 1º do Decreto-lei nº  
8.104, de 18 de outubro de 1945, que doa à 
Fundação Brasil Central patentes de invenção, 
marcas de fábricas, modêlos de utilidade,  
desenhos, ou modêlos industriais e de comércio, 
títulos de estabelecimentos, insignias e  
frases de propaganda incorporadas ao Patrimônio 
Nacional. 

Como se sabe, o propalado Decreto-lei nº 
8.104, que consubstancia as doações referidas, 
estabelece, no parágrafo único do art. 1º que os 
resultados da exploração industrial e comercial dos 
bens doados serão aplicados pela Fundação "nos 
serviços médicos, assistenciais e preventivos", 
mantidos por aquela Entidade. 

O Projeto de Lei, ora em discussão, amplia a 
área de aplicação das rendas decorrentes daquela 
exploração, estabelecendo que a Fundação 
empregará também os propalados recursos em 
causas de ensino, alimentação e habitação, 
mediante prévia autorização do seu Conselho 
Diretor. 

O Projeto teve origem em mensagem 
presidencial, que, por sua vez, se arrimou em longa 
exposição de motivos formulada pelo Presidente da 
Fundação Brasil Central. 

A maior liberdade de aplicação das rendas 
aludidas assegura, na verdade, maiores 
possibilidades de eficiência à Fundação, no plano 
elevado de suas disposições estatutárias. Não há 
mal nisso, uma vez proceda o Conselho Diretor com 
a lisura e dignidade, impostas aos que exercem 
função pública. Mal houve no Decreto-lei 8.104 
outorgando à Fundação poderes para aplicações de 
rendas, sem limitação do seu quantum, Isso é que 
nos parece uma delegação de poderes, vedada pela 
Constituição da República. Mas é lei em vigor, e não 
desejamos perturbar a boa marcha de uma Entidade 
Pública, que funciona confiante na legitimidade, 
segurança e estabilidade da legislação brasileira. 

Somos assim, de parecer favorável à 
proposição, cujos inconvenientes poderão ser 
sanados pelo Tribunal de Contas da União. 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. – 
Cunha Mello, Presidente. – Argerniro de Figueiredo, 
Relator. – Daniel Krieger – Ruy Carneiro – Garpar 
Velloso – Benedicto Valladares – Lima Guimarães – 
Attilio Vivacqua – Lourival Fontes. 

 
Nº 280, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 57, de 1957. 
 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
De iniciativa do Poder Executivo, o Projeto em 

exame, altera o art. 1º do Decreto-lei nº 8.104, de 18 
de outubro de 1945, que doa à Fundação Brasil 
Central patentes de invenção, marcas de fábricas, 
modêlos de utilidade, desenhos, ou modêlos 
industriais e de comércio, títulos de 
estabelecimentos, insígnias e frases de propaganda 
incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

De acôrdo com a redação atual do artigo se 
estabelece, taxativamente que os resultados da 
exploração industrial, comercial, de arrendamento e 
royalties dos bens referidos no artigo, serão 
aplicados nos serviços médicos assistenciais e 
preventivos mantidos pela Fundação Brasil Central. 

O objetivo do projeto é ampliar a  
liberdade de aplicação das rendas resul- 
  



– 237 – 
 
tantes das doações em causa, incluindo despesas ou 
gastos de interêsse mais geral e premente, tais como 
ensino, alimentação e habilitação, mediante 
autorização prévia do Conselho Diretor da Fundação. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao projeto em exame. 

Sala das Comissões, em 10 de mais de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Juracy 
Magalhães, Relator. – Lameira Bittencourt – Daniel 
Krieger – Júlio Leite – João Mendes – Lutterbach 
Nunes – Costa Paranhos – Mendonça Clark – 
Fausto Cabral – Lino de Mattos. 

 
PARECERES 

Ns. 281, 282 283, DE 1957 
 

Nº 281, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça – sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 155, de 1956, que autoriza 
o Poder Executivo a emitir pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas – Departamento dos Correios e 
Telégrafos – uma série de sêlos postais comemorativos 
do transcurso do centenário da fundação da cidade de 
Brusque, Estado de Santa Catarina. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
Pelo presente Projeto fica a Poder Executivo 

autorizado a emitir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos Correios e Telégrafos – 
uma série de selos postais, comemorativos do 
transcurso do centenário da fundação da cidade de 
Brusque, Estado de Santa Catarina. 

Justificando a proposição, diz seu autor, o 
ilustre Deputado Antonio Carlos: 

"Em agôsto de 1860, no Vale do Itajai, à 
margem do Itajaí-Mirim, lançavam-se as bases de 
uma colônia que, idealizada pelo tino administrativo 
de Francisco Araujo Brusque, viria a ser, mais tarde, 
um dos maiores centros industriais do Sul do Brasil. 

Alemães e italianos, seus descendentes  
e brasileiros de todos os matizes  
festejarão em 1960 a efeméride que 
 

merece, para dignamente solenizá-la, a emissão de 
selos comemorativos". 

Embora aprovada na Câmara dos Deputados, 
a proposição teve contra si o parecer da Comissão 
de Transporte daquela Casa do Parlamento. Baseou 
aquêle órgão técnico a sua negativa nos seguintes 
principais motivos: 

a) o Departamento dos Correios e Telégrafos 
não necessita de autorização especial legislativa 
para emissão de selos ordinários ou de selos 
comemorativos, "ex vi" do artigo 81 do Decreto nº 
14.722, de 16 de março de 1921, que assim dispõe: 

"Os selos e fórmulas de franquia serão 
fabricados, com prévia autorização do Ministro da 
Viação e Obras Públicas, em estabelecimentos 
públicos ou particulares, nacionais ou estrangeiros, 
mediante contrato em que serão resguardados os 
interêsses da União"; 

b) se, a cada emissão de sêlo postal, ordinário 
ou comemorativo, necessitasse o Departamento dos 
Correios e Telégrafos de prévia autorização 
legislativa, tal fato lhe acarretaria dificuldades, como 
é fácil de prever-se: 

c) regulamentando o assunto, dispõe o 
Decreto 29.151, de 1951, que o sêlo comemorativo, 
embora destinado ao pagamento de taxas e premios 
em geral, se destina a "assinalar acontecimento 
digno de homenagem nacional" (artigo 313) e o 
acontecimento em tela não é dessa natureza; 

d) o caminho a seguir, na espécie, seria o 
interessado dirigir-se diretamente ao Departamento 
dos Correios e Telégrafos, solicitando a emissão 
proposta; 

e) projetos como o presente perturbam o 
serviço de emissão de selos ordinários pela Casa da 
Moeda, com uma repercussão danosa inevitável nos 
serviços do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Êsse parecer, que focaliza o assunto de 
diversos ângulos, parece-me de todo procedente e 
demonstra a inconveniência da proposição. 

Além disso, e conforme já salientei em parecer 
que emiti sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 94,  
de 1954, autorizando a emissão de selos postais 
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comemorativos da fundação do Município de 
Quixadá, no Estado do Ceará, estamos 

"diante de uma inegável inflação que, modus 
in rebus, não deixam de ser essas desenfreadas 
emissões, para que tanto concorremos com a fôrça 
protestativa de legislar e com a complacência e o 
beneplácito que nos impomos dentro da ética 
parlamentar, apoiando tôdas as iniciativas dêsse 
jaez". 

Seja como fôr, porém, essas considerações 
visam apenas a alertar os eminentes colegas, no 
sentido de colocar um ponto final a iniciativas como a 
presente, visto que o exame do mérito da matéria é da 
alçada das Comissões de Transportes e Finanças. 

A elas incumbe falar sôbre a conveniência ou 
não do projeto que, do ponto de vista constitucional, 
– pelo qual nos compete apreciá-lo nenhuma 
objeção pode sofrer. 

Sala das Comissões, em 21 de agôsto de 
1956. – Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. – Lima Guimarães – Gilberto Marinho – 
Attilio Vivacqua, pela constitucionalidade, e, 
favorável quanto ao mérito, sôbre o qual também se 
manifestou a Comissão. – Rui Palmeira. – Gaspar 
Velloso. – Daniel Krieger. 

 
Nº 282, de 1957 

 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas – sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 155, de 1956. 

 
Relator: Sr. Neves de Rocha. 
O presente Projeto de Lei número 1.013-C, de 

1956, oriunda da Câmara dos Deputados, tem por 
finalidade autorizar a emissão, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, Departamento dos 
Correios e Telégrafos, de uma série de selos postais 
comemorativos do transcurso do Centenário da 
fundação da Cidade de Brusque, no Estado de Santa 
Catarina. 

O Departamento dos Correios e  
Telégrafos, em resposta a um pedido  
de informações formulado a respeito da 
 

competência do mesmo para emitir selos  
postais, ao ensejo de ser elaborado parecer ao 
Projeto de Lei nº 588-55, de autoria do  
nobre Deputado Deoclécio Duarte, que autorizava a 
emissão de selos postais comemorativos  
da 1º Centenário do Município de Parelhas  
no Estado do Rio Grande do Norte, assim se 
expressou: 

"Êste Departamento não necessita de 
autorização legislativa especial para emissão de 
selos ordinários ou de selos comemorativos "ex vi" 
do art. 81 do Decreto número 14.722 de 16 de março 
de 1921, que assim dispõe: 

"Os selos e fórmulas de franquias serão 
fabricados com prévia autorização do Ministro da 
Viação e Obras Públicas, em estabelecimentos 
públicos ou particulares, nacionais ou estrangeiros, 
mediante contrato em que serão resguardados os 
interêsses da União". 

Em se tratando de emissão de uma  
série de selos comemorativos, o Decreto nº 29.151 
de 1951 dispõe que o sêlo comemorativo, embora 
destinado ao pagamento de taxas e premios em 
geral, também tem por finalidade assinalar 
acontecimento digno de homenagem nacional (art. 
313). 

Do que acima se acha exposto  
pode-se claramente concluir que se torna 
desnecessária e supérflua a autorização  
legislativa desde que o D.C.T. já possui  
competência para emitir selos postais, inclusive os 
comemorativos de acontecimentos dignos de 
homenagem especial. 

Assim o D.C.T. assinala: 
"No que concerne ao critério adotado por êste 

Departamento para fazer emissões de selos a que se 
refere o item 3, seja-me permitido informar que os 
pedidos que lhe são enviados, quer diretamente, 
quer por intermédio dêsse Ministério (referindo-se ao 
Ministério da Viação), de pessoas particulades ou 
entidades filatélicas ou não, solicitando emissão de 
selos, são cuidadosamente examinados, em face do 
que preceitua a letra "b" do artigo 313 do Decreto 
29.151 de 17 de janeiro de 1951. 
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"Não me parece que a elevação de uma 
localidade categoria de vila ou de cidade  
ou a criação de mais um município dentro da 
comunidade brasileira, deva constituir justificativa 
para a emissão de sêlo ou série de selos.  
Acontece que nos três próximos anos muitas  
serão as cidades que irão completar seus 
centenários e, conseqüentemente, inúmeros serão 
os pedidos e iniciativas junto ao Poder Legislativo 
neste sentido, o que virá perturbar a feitura  
das selos da série ordinária, por parte da Casa da 
Moeda". 

Essas informações prestadas pelo 
Departamento dos Correios e Telégrafos nos 
apontam, em realidade, uma séria de inconvenientes 
causados aos serviços postais, com as  
constantes autorizações que o Poder Legislativo  
vem concedendo para emissões de selos 
comemorativos. 

O nobre e eminente Senador Lourival  
Fontes, em seu bem elaborado parecer,  
como relator da Comissão de Constituição e  
Justiça, assim se manifesta, em determinado  
trecho: 

"Além disso, e conforme já salientei em 
parecer que emiti sôbre o Projeto de Lei da  
Câmara número 94, de 1954, autorizando a emissão 
de selos postais comemorativos da fundação do 
Município de Quixadá, no Estado do Ceará,  
estamos diante de uma inegável inflação que, modus 
in rebus, não deixam de ser essas desenfreadas 
emissões para que tanto concorremos com a fôrça 
potestativa de legislar e com a complacência e o 
beneplácito que nos impomos dentro da ética 
parlamentar, apoiando tôdas as iniciativas dêste 
jaez". 

Não podendo deixar de levar na devida 
consideração as justas considerações feitas pelo 
D.C.T. sou de opinião que, doravante, os 
interessados de tal ordem, devem-se dirigir 
diretamente à repartição competente que possui 
autorização legal para solucionar o assunto, após o 
necessário e devido exame de cada solicitação que 
se ofereça, independentemente de Decreto 
Legislativo. 

Todavia, no caso presente, para não fugir á 
praxe que até então vem sendo adotada, opino 
favorávelmente ao projeto. 

Sala das Comissões, em 21 de setembro de 
1956. – Neves da Rocha, Presidente, em exercício. – 
Gaspar Velloso, Relator. – Mem de Sá. – Francisco 
Gallotti. 

 
Nº 283, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 155, de 1956. 
 
Relator: Sr. Othon Mäder. 
Pelo presente Projeto de Lei da Câmara nº 

155, de 1956, é o Poder Executivo autorizado a 
emitir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas – 
Departamento dos Correios e Telégrafos – uma série 
de selos postais comemorativos do transcurso do 
centenário da fundação da cidade de Brusque, no 
Estado de Santa Catarina, em agôsto de 1960. 

Ainda que o Poder Executivo, através de 
legislação adequada, já esteja devidamente aparelhado 
para levar a efeito emissões postais, tem sido praxe, 
em ambas as Casas do Congresso dar acolhimento a 
projetos, como o presente, meramente autorizativos. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. – 
Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Othon Mäder, 
Relator. – Júlio Leite – Lino de Mattos – Fausto Cabral 
– Costa Paranhos – João Mendes – Lameira 
Bittencourt – Lutterbach Nunes – Juracy Magalhães. 

 
PARECERES 

Ns. 284, 285 E 286, DE 1957 
 

Nº 284, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 350, de 1956, que 
considera de utilidade pública a Sociedade Pestalozzi 
do Brasil e autoriza o Govêrno Federal a desapropriar 
imóvel para ser doado àquela instituição. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
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Reconhecendo o indiscutível alcance social 
das atividades da Sociedade Pestalozzi do Brasil, o 
presente projeto a considera de utilidade pública e 
autoriza o Poder Executivo a desapropriar imóvel 
para ser doado à aludida entidade. 

A Sociedade Pestalozzi, com o prestar 
assistência pedagógica, médica e social à infância e 
adolescência excepcionais, se inscreve, sem dúvida, 
no rol das instituições que mais fazem jus ao amparo 
do Poder Público. 

Do ponto de vista constitucional e jurídico, 
nada há a opor à aprovação do projeto em exame. 

Sala das Comissões, em 19 de fevereiro de 
1957. – Lima Guimarães, Presidente. – Lourival 
Fontes, Relator. – Daniel Krieger – Attilio Vivacqua – 
Paulo Fernandes – Gaspar Velloso. 

 
Nº 285, de 1957 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 350, de 1956. 
 
Relator: Sr. Ezechias da Rocha. 
O projeto ora em estudo nesta Comissão de 

Educação e Cultura, foi apresentado pelo ex-
Deputado André Araújo e visa à doação à Sociedade 
Pestalozzi do Brasil, para instalação da sua sede 
central, do imóvel por ela ocupado há mais de 10 
anos nesta capital, e pertencente à "Companhia 
Ferro Carril do Jardim Botânico", usufrutuária do 
terreno a ela cedido pela Prefeitura do Distrito 
Federal para a instalação de uma estação de 
bondes. 

A doação a ser efetuada mediante 
desapropriação do referido imóvel exige que as 
despesas decorrentes da sua indenização,  
corram por conta do Ministério da Educação e 
Cultura. 

Ao ser apreciado na Comissão de Finanças, já 
com parecer favorável da Comissão de Educação e 
Cultura da outra Casa do Parlamento, recebeu o 
Projeto um substitutivo do Relator, considerando a 
entidade de utilidade pública pelos relevantes 
serviços humanitários por ela prestadas à 
coletividade brasileira. 

Com relação a esta providência,  
convém lembrar haver a Sociedade Pesta- 
 

lozzi do Brasil requerido em 1956 do Ministério da 
Justiça, nos têrmos da Lei nº 91, de 28 de agôsto de 
1935, o seu reconhecimento como entidade de 
utilidade pública. 

Por despacho exarado, em 19-9, de 1946, pelo 
órgão competente daquele Ministério, foi o processo 
convertida em diligência, a fim de que a referida 
Sociedade satisfizesse as formalidades da 
apresentação da certidão comprovadora de sua 
personalidade. jurídica; de que servia 
desinteressadamente à coletividade; e do número de 
cargos não remunerados da sua Diretoria. 

Não obstante estar habilitada a cumprir 
aquelas exigências legais, descurou-se ou 
desinteressou-se inexplicàvelmente a suplicante de 
satisfazê-las, sendo o processo em conseqüência 
arquivado, em 5-11-1948. 

Satisfazendo, entretanto, como já satisfazia, 
desde o início, as formalidades da Lei nº 91, de 
1935, e tratando-se de Entidade, cujas finalidades 
humanitárias, assistenciais e pedagógicas às 
crianças anormais e desajustadas são por todos 
reconhecidas, somos de parecer que o projeto, 
objetivando dar-lhe o auxílio dos poderes públicos, 
merece ser aprovado pela Comissão de Educação e 
Cultura. 

Sala das Comissões, em 4 de abril de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente e Relator. – Gilberto 
Marinho. – Mem de Sá. – Reginaldo Fernandes. – 
Mourão Vieira. 

 
Nº 286, de, 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 350, de 1956. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
A proposição em aprêço considera de utilidade 

pública a Sociedade Pestalozzi do Brasil e autoriza o 
Govêrno Federal a desapropriar, para doação futura 
à aludida Sociedade, o imóvel situado à rua Gustavo 
Sampaio nº 29, nesta cidade. As despesas de 
indenização correrão à conta do Ministério da 
Educação e Cultura. 

2. Ninguém reconhece os meritórios 
trabalhos desenvolvidos pela Sociedade 
Pestalozzi em favor da infância e ado- 
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lescência desajustadas. Presta-lhes assistência 
pedagógica, médica e social, realizando obra de 
verdadeira solidariedade humana. 

Com a instalação em sede própria, a entidade 
estará capacitada, materialmente, para desenvolver 
sua assistência aos excepcionais. 

Isto pôsto, somos pela aprovação do projeto 
em exame. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Daniel 
Krieger, Relator. – Lima Guimarães – Fausto Cabral 
– Costa Paranhos – Lutterbach Nunes – João 
Mendes – Júlio Leite – Juracy. Magalhães – Lameira 
Bittencourt – Mendonça Clark – Othon Mäder – Lino 
de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 287, 288, 288-A E 289, DE 1957 
 

Nº 287, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 242, de 1955, que 
estende as disposições sôbre férias constantes do 
Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, 
modificado pelas Leis ns. 816, de 9 de setembro de 
1949; e 1.530, de 26 de novembro de 1951, aos 
estivadores, conferentes e consertadores de carga e 
descarga, vigias portuários e mais trabalhadores 
autônomos que executem serviços agrupados por 
intermédio de sindicatos, caixa portuária ou entidade 
congênere. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Pelo presente projeto aplicam-se aos 

estivadores, conferentes e consertadores de carga e 
descarga, vigias e portuários e mais trabalhadores 
autônomos que executem serviços agrupados por 
intermédio de sindicato, caixa portuária ou entidade 
congênere, as disposições sôbre férias, constantes 
do Título II, Capítulo IV, do Decreto-lei número 4.452, 
de 1º de maio de 1943, modificado pelas  
Leis ns. 816, de 9 de setembro de 1949 e 1.530, de 
26 de dezembro de 1951, respeitadas as de- 
 

terminações que atendem às peculiaridades de 
exercício profissional dos trabalhadores por ela 
abrangidos (art. 1º). 

Para os efeitos da lei, considera-se 
empregador o sindicato, caixa portuária ou entidade 
congênere, a que estiver filiado o trabalhador – (art. 
2º). 

O direito a férias é adquirido após cada 
período de 12 (doze) meses de exercício profissional 
(art. 3º). 

Fixado o número mínimo de dias de trabalho 
em 12 (doze) meses, correspondente ao período 
aquisitivo das férias, terão os trabalhadores (art. 4º) 
direito às mesmas, na seguinte proporção: 

a) 20 dias úteis aos que tiverem ficado à 
disposição da entidade durante todo o período e não 
tenham mais de 6 (seis) faltas, justificadas ou não, 
nesse período; 

b) 15 dias úteis aos que tiverem ficado à 
disposição da entidade por tempo superior a 3/4 do 
período; 

c) 11 dias aos que tiverem ficado à disposição 
da entidade por tempo superior a 2/4 do período; 

d) 7 dias aos que tiverem ficado à disposição 
da entidade por tempo superior a 1/4 do período. 

As férias serão concedidas por intermédio das 
entidades referidas no artigo 1º, ficando instituída 
uma taxa de 6% (seis por cento), a ser cobrada das 
emprêsas que utilizarem os serviços dos 
trabalhadores – (art. 5º). 

O período da concessão das férias (artigo 6º) 
será determinado pela entidade respectiva, com 
escala previamente organizada. 

Para o pagamento das férias o cálculo do valor-
dia será feito dividindo-se a remuneração média 
mensal da respectiva categoria profissional, verificada 
nos últimos 12 meses, por 30, apurando-se o total a 
ser pago pela multiplicação do valor obtido pelo 
número-dia a que fizer jus o trabalhador (art. 7º). 

O direito de pleitear a reparação de qualquer 
ato infringente de dispositivo contido na lei prescreve 
em 2 (dois) anos – (art. 8º). 

A fiscalização do cumprimento das disposições 
da lei compete à Delegacia do Trabalho Marítimo. 
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Como se vê, trata-se de projeto cujo mérito 
deve ser examinado pela Comissão de Legislação 
Social. 

Não obstante, cremos poder adiantar que se 
trata de medida justa e oportuna, uma vez que fará 
valer preceito constitucional em esferas a que se 
destina mas em que não está sendo ainda 
devidamente aplicado. 

Efetivamente, o artigo 157, VII, da 
Constituição, enumera, entre os postulados a que 
deve obedecer a legislação do trabalho, o relativo a 
férias anuais remuneradas. 

De outro lado, a Consolidação das Leis do 
Trabalha estabelece, em seu artigo 129, que “todo 
empregado terá, anualmente, direito ao gôzo de um 
período de férias, sem prejuízo da respectiva 
remuneração”. 

Sucede que ficaram sem direito a férias, os 
trabalhadores sem empregador, remunerados por 
hora ou por volume de serviço prestado, por 
emprêsas ou pessoas que eventualmente os 
solicitem, o que constitui, sem dúvida, flagrante 
desrespeito à Constituição. 

Entre êsses trabalhadores incluem-se os da 
estiva, cuja situação o projeto vem regular. 

Verifica-se, portanto, que, sob o ponto de vista 
constitucional e jurídico, o projeto não só está 
perfeito como se apresenta, mesmo, bastante 
oportuno. 

Acontece, porém, que nos parágrafos 1º e 2º 
do artigo 5º, há evidentes erros de redação, que 
deverão ser corrigidos pela Comissão competente. 

Assim, no parágrafo 1º, há um êrro de 
concordância, urgindo se modifique para – “ser 
retirada do total apurado na arrecadação uma 
percentagem” – o período assim redigido no projeto 
– “ser retirado”, etc. 

No parágrafo 2º, onde está – “encaminhará” 
por intermédio do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio que poderá elevar ou reduzir a taxa 
estabelecida neste artigo, ou a percentagem prevista 
no parágrafo antecedente, se porém, etc. – deve 
ficar – “encaminhada”, por intermédio do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, poderá elevar ou 
reduzir a taxa estabelecida neste artigo, ou a 
percentagem prevista no parágrafo antecedente, se 
forem – etc. 

Diante do exposto, feitas as ressalvas acima, 
que deverão ser devidamente consideradas pela 
Comissão de Redação, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 
1956. – Lima Guimarães, Presidente em exercício. – 
Daniel Krieger, Relator. – Francisco Gallotti, pela 
constitucionalidade. – Gaspar Velloso. – Rui 
Palmeira. – Attilio Vivacqua, pela constitucionalidade. 

 
Nº 288, de 1957 

 
Da Comissão de Legislação Social – ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 242, de 1955. 
 
Relator: Sr. Francisco Gallotti. 
Ao Projeto de Lei da Câmara número 242, de 

1955, que dispõe sôbre férias remuneradas de 
estivadores, conferentes, consertadores, etc., ora em 
exame, faltam elementos que julgamos essenciais ao 
nosso pronunciamento sôbre a matéria. 

Assim, propomos que o mesmo baixe em 
diligência, ao Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, para que nos sejam prestadas as 
seguintes informações pelos: 

a) Sindicato de Estiva; 
b) Sindicato dos Conferentes e Consertadores 

de Carga e Descarga; 
c) Vigias portuários; 
d) Sindicato do Comércio Armazenador; 
principais portos do Brasil quanto: 
 – Rio de Janeiro e Santos –  
1. Número de associados; 
2. Número de dias, em média, do número de 

associados chamados ao serviço; 
3. Montante das folhas de pagamento, 

mensalmente, tudo em relação ao ano de 1955. 
Ainda: que informem as respectivas 

Delegacias de Trabalho Marítimo – (dos dois portos 
citados) – se o número de associados das referidas 
entidades: 

a) se satisfaz aos serviços; 
b) se está exagerado; 
c) se está deficiente. 
Tratando de um projeto que prevê 

 um aumento de 6% a ser cobrado das  
emprêsas que utilizarem tais servidores, 
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calculada sôbre o montante dos salários pagos, faz-
se necessário conhecer os dados solicitados para 
que se possa aquilatar de tal aumento que, parece-
nos, será substancial e, assim, um ponderável fator 
no aumento do custo das utilidades, principalmente 
em relação aos gêneros de primeira necessidade. 

Também que, por intermédio do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, informe a Administração do 
Pôrto do Rio de Janeiro, em relação ao montante 
pago, mensalmente, ao Sindicato do Comércio 
Armazenador, separadamente no Longo Curso e na 
Cabotagem. 

Êste é o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 30 de outubro de 

1956. – Ruy Carneiro, Presidente. – Francisco 
Gallotti, Relator. – Remy Archer – João Arruda – 
Primio Di Beck. 

 
Nº 288-A, de 1957 

 
Da Comissão de Legislação Social – ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 242, de 1955. 
 
Relator: Sr. João Arruda. 
O Projeto de Lei nº 242, de 1955, estende as 

disposições sôbre férias, constantes do Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, modificado pelas 
Leis ns. 816, de 9 de setembro de 1949 e 1.530, de 
26 de novembro de 1951, aos estivadores, 
conferentes e consertadores de carga e descarga, 
vigias portuários e mais trabalhadores autônomos, 
que executem serviços agrupados por intermédio de 
Sindicatos, Caixa Portuária ou entidade congênere. 

No regime da Consolidação atual, o 
estivador não goza do direito de férias, aliás 
prescrito no art. 157, da Constituição Federal e na 
Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 129, 
que dá o direito ao empregado de gozar, 
anualmente um período de férias, sem prejuízo da 
respectiva remuneração. 

A situação dos chamados trabalhadores sem 
“empregador”, remunerados por hora ou por volume 
de serviço prestado, por emprêsas ou pessoas que 
eventualmente os solicitam, é bem difícil em face do 
problema da concessão de férias. 

O trabalho dêsses empregados é controlado 
pelo Sindicato desde que esteja no mesmo 
matriculado, sendo portanto o seu verdadeiro patrão. 
Sabemos, contudo, que o Sindicato apenas controla 
o trabalho, determinando o número de estivadores 
para cada serviço, recebendo o pagamento, 
dividindo-o proporcionalmente, nada recebendo. 

Falta, a nosso ver, aos Sindicatos, aquela 
condição de assumir os riscos da atividade 
econômica, admitindo pessoal, assalariando-o e 
dirigindo a prestação dos serviços que caracteriza o 
empregador. 

Por outro lado, o art. 1º do projeto concedendo 
o direito a férias aos “trabalhadores autônomos” que 
executam serviços por intermédio de sindicatos, 
deixa sem amparo os não sindicalizados, definidos 
como “biscateiros” os que prestam serviço avulso. 

Atente-se, ainda, para nova modalidade de 
aumento de taxas objeto do art. 5º a ser cobrada das 
emprêsas que utilizarem os serviços dos 
trabalhadores abrangidos pelo projeto, calculada na 
base de 6% sôbre o montante dos salários pagos. 

Esta taxa viria encarecer os nossos serviços 
portuários já considerados os mais dispendiosos do 
mundo, com impacto direto no aumento do custo da 
vida, prejudicando a grande massa de trabalhadores 
e do próprio povo brasileiro. 

O assunto merece nossa simpatia, mas não 
como está tratado na projeto, estando a exigir, 
portanto, novos estudos, a fim de encontrar-se uma 
legislação especial para êsses trabalhadores. 

Nestas condições, a Comissão de Legislação 
Social opina pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 3 de abril de 1957. – 
Neves da Rocha, Presidente. – João Arruda, Relator. 
– Mendonça Clark – Fausto Cabral – Sylvio Curvo. 

 
Nº 289, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 242, de 1955. 
 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O projeto em exame, resultou de  

substitutivo da Comissão de Legisla- 
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cão Social da Câmara, a dois Projetos, o de nº 
2.937, de autoria dos ilustres Deputados Hildebrando 
Bisaglia e Lutero Vargas, e o de nº 3.039, do 
Deputado Mauricio Joppert da Silva. 

O primeiro estendia o direito a férias anuais 
remuneradas aos estivadores sindicalizados e o 
segundo projeto ampliava os beneficiários 
estendendo êsse direito aos estivadores, conferentes 
e consertadores de carga e descarga, vigias 
portuários e demais trabalhadores autônomos que 
prestam serviços agrupados por intermédio de 
sindicato, caixa portuária ou entidade congênere. 

Pelo art. 2º do projeto considera-se 
empregador o próprio sindicato, caixa portuária ou 
entidade congênere, a que estiver filiado o 
trabalhador. 

Como bem salienta o parecer da Comissão de 
Legislação Social, “falta aos sindicatos, aquela 
condição de assumir os riscos da atividade 
econômica, admitindo pessoal, assalariando-o e 
dirigindo a prestação dos serviços que caracteriza o 
empregador”. 

O sindicato apenas controla o trabalho 
determinando o número de estivadores para cada 
serviço, recebendo o pagamento e fazendo a 
respectiva divisão proporcional e nada retendo. 

Para que o Sindicato assuma a 
responsabilidade do pagamento das férias, criou o 
projeto, em seu art. 5º, uma taxa de 6% (seis por 
cento) a ser cobrada das emprêsas que utilizarem os 
serviços dos trabalhadores abrangidos por esta lei, 
calculado sôbre o montante dos salários pagos. 

Diz ainda o art. 5º em seu parágrafo 1º, que a 
taxa criada para atender ao pagamento das férias 
não poderá ter outro objetivo, podendo, ùnicamente, 
ser retirada do total apurado na arrecadação, uma 
percentagem fixada até o limite de 5%, que se 
destinará ao custeio dos serviços de arrecadação e 
escrituração em cada entidade arrecadadora. 

Não há dúvida que o direito a férias além de 
ser um mandamento constitucional é uma medida de 
proteção do indivíduo, inclusive como unidade 
económica. 

Entretanto, trata-se de trabalhador  
autônomo, sem padrão definido ou  
permanente, o que trabalha por conta pró- 
 

pria, podendo, portanto, afastar-se do serviço 
quando lhe convier. 

O que nos cumpre salientar ao examinar o 
presente projeto, é o impacto do custo de vida, que 
irá sofrer tôda a coletividade com a taxa de 6% a ser 
cobrada das emprêsas que utilizam os empregados 
a que se refere o artigo 1º do projeto, taxa essa 
destinada ao pagamento das férias de tais 
empregados. 

Ninguém ignora que os serviços portuários do 
Brasil são dispendiosos, não comportando novos 
aumentos, que iriam refletir no encarecimento dos 
gêneros de primeira necessidade. 

Assim, como já o fêz a Comissão 
especializada, somos pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Fausto 
Cabral, Relator. – Lino de Matos, vencido. – Juracy 
Magalhães – Lameira Bittencourt – Daniel Krieger – 
Júlio Leite – Othon Mäder – Costa Paranhos – 
Mendonça Clark – Lutterbach Nunes. 

 
PARECERES 

NS. 290 E 291, DE 1957 
 

Nº 290, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 
1956, que aprova o têrmo de contrato celebrado 
entre o Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canais e a firma Moinhos Brasileiros S. A. 
(MOBRASA). 

 
Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
O presente Decreto Legislativo, versa sôbre 

aprovação do têrmo de contrato celebrado, em 17 
de março de 1955, entre o Departamento Nacional 
de Portos, Rios e Canais e a firma Moinhos 
Brasileiros Sociedade Anônima (MOBRASA), para 
o arrendamento de terreno na zona do pôrto de 
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, onde 
será construída uma instalação para moinho de 
trigo, ao qual o Tribunal de Contas recusou 
registro em sessão de 16 de setembro de  
1955. 
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A Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados, entendendo 
ser dispensável, no caso, a concorrência para o 
arrendamento do referido terreno, apresentou o 
Substitutivo ora em exame. 

Ante o exposto, a Comissão de Constituição e 
Justiça, opina pela aceitação do Projeto sob o 
aspecto jurídico-constitucional. 

Sala das Comissões, em 30 de outubro de 
1956. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – 
Attilio Vivacqua, Relator. – Gaspar Velloso –  
Lima Guimarães – Francisco Gallotti – Ruy 
Carneiro – Carlos Gomes de Oliveira – Rui 
Palmeira. 

 
Nº 291, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 23, de 1956. 
 
Relator: Sr. Othon Mäder. 
Em sessão de 16 de setembro de 1955, o 

Egrégio Tribunal de Contas da União recusou 
registro ao têrmo de contrato celebrado, em 17 de 
março do mesmo ano, entre o Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais e a firma 
Moinhos Brasileiros S. A. (MOBRASA), para o 
arrendamento de terreno na zona do pôrto de 
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, onde 
será construída uma instalação para moinho de 
trigo. 

Constituiu motivo para denegação do registro 
o fato de não ter sido o contrato precedido de 
concorrência. 

Remetido o processo ao Congresso 
Nacional, na forma do estatuído no art. 77, 
parágrafo 1º, da Constituição Federal, a douta 
Comissão de Orçamento e Fiscalização da 
Câmara dos Deputados, em parecer, no qual 
justificou a imperiosa necessidade de construção 
do moinho, cujo interêsse público estaria acima do 
maior ou menor valor do arrendamento objeto do 
contrato, resolveu dar a êste validade 
indispensável, na forma do presente projeto de 
Decreto Legislativo. 

Acolhendo as razões expendidas por aquêle 
órgão técnico da outra Casa do Congresso, 
manifestamo-nos favoràvelmente à aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Othon 
Mäder, Relator. – Daniel Krieger – Lameira 
Bittencourt – João Mendes – Lino de Mattos – Juracy 
Magalhães – Costa Paranhos – Mendonça Clark – 
Lutterbach Nunes – Fausto Cabral – Júlio Leite – 
Lameira Bittencourt. 

 
PARECERES 

NS. 292 E 293, DE 1957 
 

Nº 292, de 1957 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça – 
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 
1955, que aprova o ato do Tribunal de Contas 
denegatório do registro ao têrmo aditivo do contrato 
celebrado entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Campos & Bruder Limitada. 

 
Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
O Egrégio Tribunal de Contas da União, em 

sessão de 10 de agôsto de 1954, recusou registro 
aditivo ao contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e a firma Campos & 
Bruder Ltda., para a construção da Estação Terminal 
de Guarulhos, no Estado de São Paulo. 

Constituíram motivo para decisão denegatória 
entre outras as seguintes razões: 

a) antagonismo essencial entre o ajuste 
suplementar e o parágrafo único da cláusula 2º do 
contrato de 19 de janeiro de 1951, em que está 
nìtidamente pactuado que “não poderá o construtor, 
sob pretexto algum, reclamar aumento de preço e, 

b) do ato denegatório do registro não houve, 
como faculta a lei qualquer recurso. 

2. A douta Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, 
aonde foi ter o processo na forma do preceito 
constitucional, resolveu manter a decisão do Tribunal, 
na forma do presente projeto de Decreto Legislativo. 
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3. Certo, a alteração do primitivo contrato, para 
efeito de reajustamento de preços, na construção, 
não deve ter cabimento, uma vez que o contrato, 
expressamente, proibiu qualquer alteração a êsse 
respeito. O aditamento, pois, não merece a 
aprovação, como bem decidiu o Tribunal de Contas. 

4. A vista do exposta, opinamos 
favoràvelmente ao presente projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de 
1956. – Cunha Mello, Presidente. – Attilio Vivacqua, 
Relator. – Gaspar Velloso – Daniel Krieger – 
Octacilio Jurema – Ruy Carneiro – Lima Guimarães – 
Domingos Vellasco – Lourival Fontes – Francisco 
Gallotti. 

 
Nº 293, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 40, de 1955. 
 
Relator: Sr. Othon Mäder. 
Aos 9 dias do mês de julho de 1954, foi 

celebrado têrmo aditivo ao contrato assinado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma 
Campos & Bruder Ltda., em 19 de dezembro de 
1951, para construção do edifício da sede da 
Estação Terminal de Guarulhos, em São Paulo. 

Encaminhado o expediente ao Tribunal de 
Contas, resolveu êle, na sessão de 10 de agôsto de 
1954, recusar registro ao têrmo aditivo, por falta de 
fundamento legal. 

O Departamento dos Correios e Telégrafos, ao 
qual foi transmitida a decisão, não interpôs, no prazo 
legal, nenhum recurso para o Tribunal de Contas, 
havendo êste, em conseqüência, encaminhado o 
processo ao Congresso Nacional, na forma da art. 
77, parágrafo 1º, da Constituição. 

II. A Câmara, nos têrmos do presente projeto e 
de acôrdo com o parecer de sua Comissão de 
Orçamento e Fiscalização Financeira, aprovou o ato 
denegatório do Tribunal. 

Vindo ao Senado, mereceu a proposição 
parecer favorável da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O estudo atento da matéria evidencia que o 
contrato em aprêço, não deve, efetivamente, ser 
aprovado, conforme veremos, a seguir, da exposição 
resumida dos fatos e do exame das peças que 
instruem os autos. 

Em 19 de janeiro de 1951, foi celebrado entre 
a firma construtora Campos & Bruder Ltda. e o 
Departamento dos Correios e Telégrafos um contrato 
de empreitada para construção do edifício da 
Estação Terminal de Guarulhos em São Paulo. 

O Tribunal de Contas não aprovara o referido 
contrato, alegando que sua realização se procederia 
em exercício muito posterior ao do empenho da 
respectiva despesa e, ainda, porque faltava à firma 
contratante personalidade jurídica. 

O Congresso Nacional, apreciando o assunto, 
deliberou, porém, dar validade ao contrato então 
impugnado, o que fêz através do Decreto Legislativo 
nº 27, de 1953. 

Registrado aquêle instrumento, mas como, 
durante a tramitação do processo, subissem os 
preços de tôdas as utilidades, tentou a firma 
empreiteira obter do Departamento dos Correios e 
Telégrafos, por têrmo aditivo, uma alteração,  
para Cr$ 812.682,00, do preço global da 
construção, fixado, no contrato primitivo em Cr$ 
518.500,00. 

Êsse instrumento adicional não está, na 
realidade, em condições de ser aceito pelo 
Congresso, visto que há um antagonismo 
essencial entre a alteração que propõe e o 
disposto no parágrafo único da cláusula 2ª do 
contrato primitivo, onde se pactuou que “não 
poderá o construtor sob pretexto algum, reclamar 
aumento de preço”. 

Diante do exposto, esta Comissão opina pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de março de 
1957. – Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – 
Othon Mäder, Relator. – Daniel Krieger. – Lameira 
Bittencourt. – Lutterbach Nunes. – Mendonça Clark. 
– Costa Paranhos. – João Mendes. – Juracy 
Magalhães. – Júlio Leite. – Fausto Cabral. – Lino de 
Mattos. 
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O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Distribuído em avulsos, ficará sôbre a mesa 
durante três sessões, a fim de receber emendas, o 
Projeto de Resolução nº 9, de 1957, que altera o 
artigo 36 do Regimento Interno, proposição 
apresentada pelo nobre Senador Filinto Müller, na 
sessão de 6 do mês em curso. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 

Cavalcanti, primeiro orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de 

Oliveira, segundo orador inscrito. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, já devia eu ter 
pronunciado êste discurso para que me tornasse 
mais atual quanto a fatos a que faço referência; 
porém, as circunstâncias e o tempo exíguo de que 
dispomos nem sempre nos permitem falar quando 
queremos. 

Parece, entretanto, que ainda não perdi de 
todo a oportunidade para dizer que (lendo) é bom 
sintoma na vida política quando fora dos Partidos, se 
dá conta da existência dêles. 

A interpelação, que há dias fêz o Sr. Coelho 
Rosalvo, Presidente da Associação Brasileira de 
Exportadores aos Partidos conservadores, para que 
respondam sôbre sua conduta diante de vários fatos 
que se verificam no Congresso, é animadora, como 
demonstração de que se compreende a função e 
importância dos Partidos, no funcionamento do 
regime. 

E’ certo que essa manifestação de um 
prestigioso líder de classe, não resultou de um 
interêsse permanente pela ação e vida dos Partidos, 
mas de um impulso provocado por um fato que se 
tornou emocional, pela campanha da imprensa. 

Serviu entretanto, para despertar em setores 
adormecidos quanto a assuntos políticos, a consciência 
de que os Partidos existem, e têm responsabilidade 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

na conduta dos seus componentes com assento no 
Congresso. 

E a propósito estamos empenhados em 
aperfeiçoar as leis existentes, para melhor configurar 
a existência dêles. 

Uma Comissão especial foi criada para êsse 
fim e a mim foi confiada a árdua mas honrosa tarefa 
de relatar a matéria referente ao Código dos 
Partidos. 

E aproveito a oportunidade para pedir a 
quantos nesta Casa ou fora dela tenham sugestões a 
fazer, que no-las enviem dando-nos a sua 
indispensável colaboração. 

Mas, retornemos ao fio das nossas 
considerações. Não basta que instituições ou 
institutos estejam configurados na Constituição e em 
leis ordinárias. 

E’ preciso que o povo os sinta e compreenda, 
para que os possa respeitar e estimar. 

Não estamos ainda, quanto à educação, em 
nível que nos permita viver dentro de um alto padrão. 

Tudo entre nós ainda está se fazendo ou 
aperfeiçoando. 

Assim, polìticamente, também não poderíamos 
ter evoluído mais. 

Mas precisamos avançar e progredir. 
E tanto mais ràpidamente melhoraremos a 

nossa vida política quanto mais nos interessemos 
por ela. 

E nesse sentido, as organizações de classe 
poderão desempenhar papel importante, no sentido 
de estimular seus associados, que não seja para a 
vida político-partidária porque – ela exige vocações, 
mas para a vida política, para as instituições e os 
problemas políticos que são básicos na vida de um 
povo. 

Ora, os partidos são, por sua vez, instituições 
basilares do regime democrático. 

Êles são instrumentos indispensáveis ao seu 
funcionamento. 

E não apenas para a composição dos poderes 
constitucionais, através das eleições, mas ainda para 
o bom exercício das funções atribuídas a êsses 
poderes. 
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No Congresso, sobretudo, a atividade dos 
parlamentares degenerará em tumulto, em disputa 
de idéias ou interêsses pessoais, se não houver aí, 
coordenação dos Partidos, se não houver normas 
que estes estabeleçam para a orientação dos seus 
filiados. 

Só por essa forma, se poderão conter 
impulsos individualistas interesseiros e, por outro 
lado, resguardar o representante do povo de 
solicitações e, até de ameaças que os perturbem no 
exercício das suas altas funções. 

Animar, portanto, apoiar, auxiliar os partidos 
políticos, é um dever cívico, tanto quanto ser eleitor e 
votar no dia das eleições. 

Mas, quantos o farão? Quantos estarão 
filiados a partidos e contribuindo para a formação de 
uma causa cujos fundos possam atender às 
necessidades normais dêles, e às despesas em 
época de eleições? 

Poucos, a começar pelos componentes das 
classes conservadoras, que tão comumente 
expressam o seu desinterêsse e até ojeriza pela 
política, tomada esta palavra no sentido partidário. 

Daí, os ônus que recaem sôbre os políticos, 
isto é, sôbre os homens que exercem a atividade 
político-partidária. 

Os recursos para atender a tais despesas, 
quando não são dos próprios candidatos, surgem, às 
vêzes, misteriosamente, de fontes, de certo, 
inconfessáveis. 

E os que detêm setores da administração, são 
também tentados a constituir caixinhas com meios 
provindos dessas fontes ocultas. 

No Congresso, surgem projetos como êste 
que a imprensa taxou de projeto “Cadillac”, 
justamente, malsinados, pelos abusos que pemitem, 
apenas explicáveis pelas contingências em que se 
vêem os parlamentares, assoberbados de tarefas, 
que o povo em geral não conhece. De tarefas e de 
ônus que a venda com lucro de um carro importado, 
o abuso mais considerável no caso, pode aliviar. 

E’ inegável que não se corrigem os  
nossos erros nem se suprem as nossas  
deficiências políticas, senão com educação  
do povo, para que possa compreen- 
 

der melhor as instituições, e a sua própria vida 
política. 

Procuraremos melhorar os textos da lei que 
rege a organização e o funcionamento dos partidos. 

E se êles são os instrumentos da opinião 
pública organizada e, tanto vale dizer, disciplinada, 
só através dêles, é que o povo será levado a 
compreender melhor as suas instituições sobretudo 
as suas Câmaras Legislativas e identificar-se com 
elas, para torná-las fortes e indestrutíveis. 

Através de partidos coesos e estáveis, com 
liderança capaz, como se vê nos países adiantados, 
o povo, como coletividade, comanda a orientação 
dêles e impõe a subsistência das instituições 
democráticas. 

Nos países ainda atrasados, de cujo número 
nos esforçamos por sair, e às vezes, pensamos ter 
saído, nesses países, minorias, com apoio na fôrça 
das armas que a nação lhes põe nas mãos, tendem 
a dominá-la com a demonstração dos mais 
exaltados, que se atrevem a rondar as casas 
legislativas, onde, precìpuamente, reside o regime 
constitucional. 

Mas a educação se faz também mais rápida 
pelo esfôrço dos líderes políticos, para que os 
partidos tenham direção e disciplina. 

E quero, aqui, ressalvar a orientação que 
tenho seguido algumas vêzes. No caso em foco, da 
importação de automóveis como o da prorrogação 
dos mandatos, tem faltado a liderança que leve os 
partidos a tomar posição face a tais assuntos, para 
combatê-los, desde logo, ou desviá-los para 
soluções menos chocantes. 

E quero, aqui, ressalvar a orientação do meu 
Partido que se definiu, e bem, contra a prorrogação 
dos mandatos, conforme comunicação a esta Casa, 
do nosso líder, o ilustre Senador Cunha Mello. 

Não seria inoportuno louvar movimentos como 
o liderado pelo ilustre General Juarez Távora, no 
sentido de galvanizar a opinião pública, não, de 
certo, no interêsse de determinadas correntes 
político-partidárias, mas para congregar a 
coletividade em tôrno dos assuntos de seu interêsse, 
para movimentar a atenção do povo em prol dos 
altos objetivos da nação. 
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Bem haja, pois, que para dar vida aos Partidos 
se clame pela responsabilidade dêles na condução 
das atividades parlamentares, e que êles se 
procurem tomar posição diante dos problemas que 
agitam o Congresso e a opinião pública do país. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Ezechias da Rocha, terceiro orador inscrito. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Carlos 

Lindenberg, quarto orador inscrito. (Pausa). 
Também não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, 

quinto orador inscrito. 
O SR. FILINTO MÜLLER *: – Sr. Presidente, 

há poucos dias, o eminente Senador Freitas 
Cavalcanti teceu comentários a respeito do veto 
apôsto pelo Senhor Presidente da República à parte 
do projeto que transforma as estradas de ferro em 
Sociedades anônimas. 

Dirigiu S. Exa., da alta tribuna do Senado, 
apêlo ao ilustre Sr. Ministro da Viação, para que 
tranqüilizasse o espírito dos servidores das nossas 
ferrovias quanto a direitos que se diz terem sido 
derrogados pela proposição aprovada pelo 
Congresso e posteriormente vetada em parte, cujos 
vetos foram mantidos em uma das sessões do 
Congresso dêste mês. 

Sr. Presidente, àquela oportunidade, 
aparteando o eminente Senador Freitas Cavalcanti, 
declarei que me faria intérprete do seu apêlo junto ao 
Sr. Ministro da Viação, a fim de que S. Exa. 
esclarecesse a situação dos ferroviários brasileiros, 
quanto aos direitos assegurados por legislação 
anterior, os quais, a meu ver, não estariam 
derrogados pelo projeto de lei, hoje transformado em 
diploma legal. 

Afirmei ao preclaro representante udenista que 
procuraria, pessoalmente o ilustre Titular da Viação e 
pediria a S. Exa. que dissesse, de público, qual o 
ponto de vista do Govêrno. Se, a meu ver, estivesse, 
por acaso, trilhando caminho errado, solicitaria 
 do Executivo providências tendentes a resguar- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

dar os direitos daquela numerosa classe. 
Antes, porém, de ter oportunidade de falar 

com o Sr. Ministro da Viação, com muito prazer 
recebi carta de Sua Excelência, da qual darei 
conhecimento ao Senado sobretudo pelos 
aspectos tranqüilizadores que encerra, em 
relação aos direitos adquiridos pelos ferroviários 
do Brasil. 

Lamento não estar presente o eminente 
Senador Freitas Cavalcanti; mas como sôbre a 
carta creio não haver motivo para polêmica, estou 
certo de que S. Exa. se sentirá satisfeito ao tomar 
conhecimento dos seus têrmos, através do Diário 
do Congresso Nacional. 

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

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Antes de V. 
Exa. iniciar a leitura da carta do Sr. Ministro da 
Viação, quando não mais terei oportunidade de 
aparteá-lo, tenho o prazer de lhe comunicar, e ao 
Senado, que no sábado último, encontrei-me com o 
Sr. Diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil 
Engenheiro Jair Rêgo de Oliveira, a quem fiz sentir o 
quanto se passava no plenário do Senado, em 
relação ao assunto. Disse-me S. Sa. que fazia parte 
da comissão designada pelo Sr. Ministro da Viação 
para coordenar todos os casos referentes à nova 
entidade. 

Sabendo-o conhecedor da questão, 
perguntei: “E’ verdade que os funcionários 
federais, hoje pertencentes às estradas de ferro da 
União, terão seus direitos prejudicados?” 
Respondeu-me S. Sa., categóricamente: “Em 
absoluto, não. E para mostrar que não é verdade, 
formularei uma hipótese: um oficial administrativo 
ou um engenheiro da Central do Brasil, atualmente 
funcionário público federal, com a nova entidade, 
se amanhã se der vaga no quadro, será promovido 
nas condições reguladas pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União. Só serão 
extintos os cargos vagos na carreira inicial. Até à 
carreira final, os direitos estão garantidos. Por aí – 
disse-me S. Sa. – vê V. Exa., Senador  
Francisco Gallotti, qua não há, absolutamente, 
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fundamento na alegação de que direitos estão sendo 
postergados”. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte com que me honra o eminente Senador 
Francisco Gallotti. 

Minha impressão é realmente essa; e tive 
oportunidade de afirmá-lo quando aparteava o 
eminente Senador Freitas Cavalcanti. 

Minha impressão é a de que os direitos dos 
ferroviários não foram lesados; o que houve foi 
interpretação errônea de uma determinação do 
Ministro da Viação. Alarmado, o nobre representante 
de Alagoas pronunciou, no Senado, aquelas palavras 
de alerta e dirigiu apêlo às autoridades competentes 
no sentido de que fôssem respeitados os direitos 
assegurados pela legislação anterior. 

Diz em sua carta o digno Ministro Lúcio Meira: 
“Tomei conhecimento da oportuna declaração 

de V. Exa. no plenário do Senado Federal, ontem, 
quando teve ensêjo de em aparte ao discurso do 
eminente Senador Freitas Cavalcanti afiançar, com 
segurança, que nenhuma restrição havia sido 
imposta aos direitos, vantagens e prerrogativas dos 
ferroviários federais com a manutenção dos vetos 
apostos pelo Presidente Juscelino Kubitschek ao 
projeto de lei que, ora promulgado, institui a Rêde 
Ferroviária Federal, S. A. 

Apraz-me, pois, em abono às declarações de 
V. Exa., assinalar, mais uma vez que, efetivamente, 
a criação da Rêde Ferroviária Federal, S. A., nos 
têrmos em que foi votada pelo Congresso Nacional, 
isto é, com a aceitação dos vetos presidenciais, 
longe de limitar, restringir ou ferir os direitos até 
agora desfrutados pelos servidores das ferrovias 
brasileiras administradas pela União, mantêm, 
assegura e amplia as prerrogativas e vantagens que 
lhes são conferidas. 

Para mais perfeito e cabal esclarecimento 
da matéria, permito-me esclarecer que a  
Divisão de Pessoal de uma das estradas  
de ferro do Govêrno Federal, mais exata- 
 

mente, a Estrada de Ferro Leopoldina, por 
inadvertência e equívoco de interpretação, entendeu, 
em determinado momento, e fêz divulgar em boletim 
interno, que, em face dos vetos apostos pelo Exmo. 
Sr. Presidente da República, estariam suspensas as 
vantagens do abono-família e adicional de tempo de 
serviço outorgadas aos seus servidores.” 

Foi êsse, exatamente, Sr. Presidente, o ponto 
que me feriu a atenção; e foi nêle pensando que 
aparteei o eminente Senador Freitas Cavalcanti, 
porque estava certo de que a interpretação dada 
pela direção da Estrada de Ferro Leopoldina às 
determinações do Sr. Ministro da Viação, não 
poderiam, absolutamente, corresponder à realidade; 
e não poderiam, porque a lei que votamos, vetada 
em algumas das suas passagens pelo Sr. Presidente 
da República, e mantidos os vetos pelo Congresso 
Nacional, assegura as vantagens de que gozam os 
servidores das estradas de ferro. Não seria, pois, 
lícito admitir-se que o Govêrno, em conseqüência, 
suspendesse o pagamento da gratificação adicional 
e do abono-família. 

Pela carta que estou lendo verifica-se que, 
realmente, tinha razão o nobre Senador Freitas 
Cavalcanti, quando proferiu seu brado de alerta, mas 
também eu estava certo, pois houvera equívoco da 
direção da Estrada de Ferro Leopoldina. 

Sr. Presidente, prossigo na leitura: 
“Constatada, de logo, a errônea 

interpretação do texto legal, a alta administração 
daquela Estrada, na pessoa do Coronel Nadir 
Laranjeira Batista, promoveu a necessária 
retificação, o que fêz de público, em numerosas 
declarações e entrevistas concedidas à imprensa 
desta Capital”. 

Sr. Presidente, valho-me do ensejo, ao ler o 
trecho em que é feita referência ao Coronel Nadir 
Laranjeira Batista, para informar ao Senado que se 
trata de administrador competente, capaz, que vem 
dando impulso salutar as suas atividades de Diretor 
da Leopoldina. A administração de S.Sa. está sendo 
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marcada por melhorias notáveis, não só nos serviços 
internos, como no da segurança de que se deve 
cercar a Estrada, principalmente, no trecho que 
atravessa os populosos subúrbios da nossa Capital. 
E' o Coronel Nadir Laranjeira Batista um 
administrador que honra a função que lhe foi 
cometida e da qual se desempenha a contento. 

O SR. JÚLIO LEITE: – Está V. Exa. fazendo 
justiça a um grande administrador. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Acompanho, de 
perto, a administração do Coronel Nadir Laranjeira 
Batista, tenda em vista, especialmente, o papel que 
representa a Leopoldina na economia nacional. São 
muito justas as palavras do eminente Líder, 
consagrando os méritos do ilustre administrador 
daquela Estrada. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço as 
apartes dos eminentes colegas. 

Diz mais o Sr. Ministro: 
"Na realidade, a par de proteger e resguardar, 

de forma peremptória e inequívoca, todos os direitos 
já consagrados dos ferroviários federais, a lei 
instituidora da Rêde Ferroviária Federal, S. A. foi 
além, pois abriu novas perspectivas a numerosos e 
laboriosos grupos de trabalhadores das estradas de 
ferro, até então sujeitos a regime de trabalho 
desprovido de maiores garantias, amparando-os, 
integralmente, por todos os dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Mais ainda: com 
a transformação institucional das ferrovias federais 
em autarquias, que passarão a ser operadas no 
regime de sociedade de economia mista, ficou 
garantido aos seus empregados, à semelhança do 
que ocorrera com a criação da Petrobrás, a 
participação dos empregados nos lucros da 
emprêsa, nos precisos têrmos do artigo 19 da Lei nº 
3.115, de 16 de março do corrente ano". 

Sr. Presidente, a disposição a que alude o 
eminente Ministro da Viação pode, no momento, não 
ter maior significação para os trabalhadores das 
ferrovias, porque, todos sabemos, vivem elas em 
regime de "deficit" impressionante e não é possível 
esperar-se possam, dentro de prazo razoável, dar 
lucros que serão, também, distribuídos entre os que 
a servem. Mas a realidade é que esperamos, o 
Congresso assim o pensa e o Govêrno igualmente, 
que as estradas de ferro, submetidas ao novo regime 
institucional por nós aprovado, venham a ter surto 
muito grande de progresso, e auferindo lucro na sua 
exploração; e os ferroviários brasileiros participarão, 
então, dêsse lucro como vão participar do da 
Petrobrás os que servem à grande e futurosa 
indústria da extração do petróleo e exploração de 
seus derivados. 

5. Dotado, como o foi, o Govêrno, de 
instrumento de ação eficiente e seguro para 
promover a grande obra de recuperação das 
estradas de ferro brasileiras, na sua quase totalidade 
administradas pela União, tarefa em, que terão parte 
relevante e destacada todos os seus servidores, 
houve por bem o Poder Público antecipando-se à 
regulamentação do próprio mandamento 
constitucional, garantir-lhes a participação nos lucros 
que advierem da exploração econômica das ferrovias 
brasileiras, a ser empreendida agora, através da 
R.F.F.S.A. uma entidade pública com a estrutura e o 
funcionamento das emprêsas industrias privadas. 

6. Atendo, assim, de pronto, ao apêlo que o 
nobre Líder da Maioria na Câmara Alta, em aparte ao 
discurso do nobre Senador Freitas Cavalcanti, 
declarou que iria dirigir ao titular da  
Pasta da Viação, para que êste trouxesse,  
afinal, a palavra oficial do Govêrno no que  
tange à perfeita segurança dos direitos já  
auferidos pelos servidores das estradas de ferro, em 
face de indagações, apreensões e incertezas 
veiculadas, não raro, sem exame mais aprofundado 
da questão, e quiçá, com o objetivo de intran- 
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qüilizar a laboriosa classe ferroviária, a qual – repito-
o com a responsabilidade do meu cargo – nada terá 
a perder em matéria de direitos e vantagens. 

7. Aproveito a oportunidade para renovar ao 
ilustre e prezado amigo os protestos de minha alta 
estima e distinta consideração. – Lúcio Meira". 

Sr. Presidente, creio ser inteiramente 
tranqüilizadora para todos os ferroviários brasileiros 
e para todos os homens públicos que se interessam 
pela sorte das nossas ferrovias e dos que nelas 
trabalham, a afirmativa que faz o Senhor Ministro da 
Viação, com a sua responsabilidade pessoal e a do 
alto cargo que exerce, de que a classe dos 
ferroviários nada terá que temer em matéria de 
direitos e vantagens. 

Ao dar conhecimento ao Senado dos têrmos 
da carta que me dirigiu o eminente Ministro da 
Viação, creia haver atendido ao compromisso por 
mim as. sumido, de público, com o ilustre Senador 
Freitas Cavalcanti. Aproveito ainda o ensejo para, 
mais uma vez, render homenagem de admiração a 
êsse digno brasileiro que, à frente do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, não mede esforços para 
servir ao Brasil e trabalhar pelo progresso de todos 
aquêles setores entregues à sua inteligência e 
capacidade de administrador. 

Estou certo de que o Comandante Lúcio 
Meira, prosseguindo no caminho que se traçou e 
vem trilhando desde o início de sua gestão, realizará, 
no Ministério da Viação e Obras Públicas, uma 
grande obra para gáudio de todos os que o 
conhecem e admiram e satisfação e glória do Brasil. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Neves da 
Rocha, sexto orador inscrito. 

O SR. NEVES DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, três 
datas da nossa História devem ser consideradas as 
maiores da Pátria: 7 de setembro, 13 de maio e 15 
de novembro. 

O 7 de setembro deu-nos a  
emancipação política. O 15 de novembro, 
 

substituindo o regime monárquico pelo republicano, 
ampliou as liberdades que já desfrutávamos após a 
Independência; e o 13 de maio proporcionou-nos a 
maior conquista social que já obtivemos até os 
nossos dias. 

Em verdade – precisamente há 69 anos 
passados – a 13 de maio de 1888 após a intensa 
campanha abolicionista em que tomaram parte, quer 
no Parlamento, quer na Imprensa ou em Comícios 
nas Praças Públicas, Joaquim Nabuco, José do 
Patrocínio, Ruy Barbosa, Benjamin Constant, Souza 
Dantas, Ennes de Souza, André Rebouças e  
tantos outros, a Princesa Isabel, então regente 
imperial, cognominada a Redentora, assinava, com 
uma caneta de ouro, adquirida em subscrição 
popular e entregue a S. Majestade por José do 
Patrocínio, a Lei Áurea, isto é, a lei que abolia a 
escravatura no Brasil. A vitória final não fôra  
fácil, pois que fôra conseguida após uma  
série de etapas das quais devemos rememorar as 
seguintes: 

Em 1850, graças ao Senador Eusébio  
de Queiroz, ficava proibido o tráfico de africanos  
para o Brasil; daí por diante nos portos nacionais  
não se consentiria o desembarque de cativos.  
Nessa época, para vergonha nossa, o Brasil  
possuía dois milhões de seres escravizados. 
Intensificava-se, cada vez mais, a Campanha  
contra o Cativeiro, pois era o nosso País o único  
que possuía escravos em todo o Continente 
Americano. 

A 28 de setembro de 1871, instituía-se  
a lei do ventre-livre, que se deve ao eminente  
baiano Visconde do Rio Branco – pai de  
Joaquim da Silva Paranhos o futuro Barão  
do Rio Branco. Daí por diante estaria  
liberto ao nascer todo o descendente dos nossos 
escravos. 

Em 1884, o Ceará dava liberdade a todos  
os seus cativos, fato que veio emprestar  
mais entusiasmo e mais ardor à  
Campanha Abolicionista, encetada, na qual  
Joaquim Nabuco, na Câmara, e José do Patrocínio, 
na Imprensa, se revelaram os maiores 
propagandistas. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 
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O SR. NEVES DA ROCHA: – Com muito 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Já em 1851, 
o Deputado Cearense, Pedro Pereira da Silva 
apresentava à Câmara dos Deputados um projeto 
mandando libertar os filhos de escravos. A 
proposição rejeitada, naquele ano, pelos 
escravocratas, foi reiterada em 1852. Coube ao 
Ceará, ainda dessa vez, ser o pioneiro da abolição 
da escravatura no Brasil. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Muito obrigado 
ao nobre Senador Fernandes Távora que, com seu 
aparte, abrilhanta minha modesta oração. 

Na verdade, desejo acentuar a atuação do 
grande Estado do Ceará, que deu ao Brasil, nessa 
oportunidade, demonstração inequívoca de seu amor 
à liberdade. 

(Lendo): 
A 28 de setembro de 1885, nova lei de grande 

alcance social era promulgada – a Lei dos 
Sexagenários – isto é, a que libertava os escravos 
maiores de 65 anos. 

Era assim que, de par em par, vinham se 
abrindo as portas daquele negregado cárcere, em 
que viviam prisioneiros os nossos negros cativos, 
que, afinal, a 13 de maio de 1888, alcançavam a 
liberdade que tanto aspiravam. 

Recordar, portanto, no dia de hoje, a 
memorável data em que foi decretada a Lei Áurea, 
rasgando aquelas negras páginas de nossa história, 
é dever patriótico e o Senado da República, pela 
minha humilde voz, rende, nesta hora, um preito de 
gratidão e de justiça à memória dos grandes vultos 
da Pátria, que contribuíram para a vitória da nossa 
maior Conquista Social – a Abolição da escravatura 
no Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 
oradores inscritos e achando-se presente o nobre 
Senador Carlos Lindenberg, dou a palavra a S. Exa. 

O SR. CARLOS LINDENBERG *: – Sr. 
Presidente, em dias do mês passado  
solicitei, por intermédio da Mesa  
desta Casa, informações ao eminen- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

te Sr. Ministro da Agricultura, referentes à  
assinatura de Acôrdos com o Estado  
do Espírito Santo, para o fomento  
agrícola. 

Havendo outros colegas se interessado  
pela matéria, vou ler os esclarecimentos  
prestados pelo ilustre Ministro Mário  
Meneghetti. Antes, porém, agradeço a  
S. Exa. a presteza com que me  
forneceu as respostas, as quais  
certamente elucidarão os funcionários que  
trabalham através do sistema de acôrdos entre os 
Governos Federal e Estaduais. 

As informações são as seguintes: 
 
INFORMAÇÕES SÔBRE O REQUERIMENTO 

Nº 82-57, DE AUTORIA DO NOBRE SENADOR 
CARLOS LINDENBERG, CONFORME O QUE FOI 
SOLICITADO PELO OFICIO Nº 16, DE 23-4-957, 
DO SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DO 
SENADO FEDERAL 

 
1º – Se o Ministério da Agricultura pretende  

ou não manter "Acôrdo de Fomento Agrícola"  
com o Govêmo do Estado do Espírito  
Santo? 

R. O Ministério da Agricultura pretende  
manter o "Acôrdo de Fomento Agrícola"  
com o Govêrno do Estado do Espírito Santo,  
tanto assim que já submeteu e obteve do  
Exmo. Sr. Presidente da República, nos  
têrmos das disposições em vigor, a aprovação  
da minuta para a renovação do referido  
convênio. 

2º – Em caso afirmativo, quais os motivos que 
vêm impedindo, até esta data, a assinatura de tal 
Acôrdo? 

R. O têrmo do Açôrdo em questão já  
se encontra em condições de ser  
assinado, aguardando-se, apenas, a presença  
do representante de Estado, a cujo  
Govêmo foi expedido telegrama nesse  
sentido. 

3º – Se o "Acôrdo para Fomento  
Agrícola e Pecuário" já foi assinado, qual a data da 
assinatura? 

R. Prejudicado, em face da informação de item 
anterior. 

4º – Ainda em caso afirmativo, quais os 
motivos que impedem 
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seja o pessoal que trabalha por conta dêsse 
"Acôrdo", embolsado em seus vencimentos ou 
salários, desde dezembro último? 

R. O pagamento do pessoal que trabalha  
por conta dêsse Acôrdo não foi realizado  
porque não havia sido ultimada a distribuição  
do crédito orçamentário competente, no Ministério 
da Fazenda e no Tribunal de Contas, o  
que, no entanto, acaba de verificar-se no  
corrente mês, e também porque tal pagamento 
depende do prévio registro do têrmo do  
Acôrdo, por parte do mencionado Tribunal de 
Contas. 

5º – Se o "Acôrdo" referente a Fomento 
Agrícola, objeto dêste pedido de informação  
e assinado ou por assinar, será dirigido  
pelo Govêrno Federal ou pelo Govêrno do  
Estado. Justifica êste pedido de informações  
o fato de estarem os funcionários que percebem 
vencimentos pelas verbas de "Acôrdos"  
isto é, "Acôrdo de Fomento da Produção 
Agropecuária", até êste momento, sem receber 
seus salários, no Estado do Espírito Santo, e 
relativos a 1957. 

R. Os serviços de Acôrdo em lide serão 
dirigidos e executados conforme prevê a cláusula 
segunda do respectivo têrmo, por uma junta, assim 
composta: Secretário de Agricultura, Terras e 
Colonização do Estado do Espírito Santo – 
presidente, um técnico da Secretaria de Agricultura, 
Terras e Colonização e um técnico da Divisão de 
Fomento da Produção Vegetal, do Departamento 
Nacional da Produção Vegetal. 

Sr. Presidente, quando solicitei essas 
informações, disse que meu pedido era motivado 
pelo fato de estarem os funcionários do referido 
Acôrdo sem perceber vencimentos desde 31 de 
debro de 1956. Estamos, pràticamente, na metade 
do ano de 1957 e, pela resposta recebida, verifica-se 
que aqueles servidores continuam na mesma 
situação. Embora o Acôrdo já esteja lavrado  
e o Govêrno do Estado do Espírito Santo avisado de 
que falta apenas sua assinatura para que o mesmo 
 

seja pôsto em execução, pelo menos até à data do 
Ofício – 2 do corrente mês – a assinatura não lhe foi 
aposta. Por outro lado, é necessário o registro no 
Tribunal de Contas, que só se verificará após a 
assinatura por parte do Govêrno do Estado. 

Em tais condições, Sr. Presidente, apelo, neste 
instante, não mais para o Sr. Ministro da Agricultura, que 
cumpriu seu dever, mas para o Governador do Estado 
do Espírito Santo, no sentido de que providencie a fim de 
que o referido Acôrdo seja assinado o mais depressa 
possível, para que os funcionários possam receber seus 
vencimentos atrasados. Não se compreende que 
servidores, geralmente com pequenos salários, passem 
cinco, meses sem receber seus vencimentos, o que 
decerto prejudicará os próprios serviços de que estão 
incumbidos. 

Evidentemente, ninguém pode, em sã 
consciência, trabalhar em tais condições, sem meios 
de prover a própria subsistência. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não sei desde 
quando está lavrado o Acôrdo. Posso, porém, afirmar 
que tanto o Secretário da Agricultura como o relator 
do Acôrdo no Ministério da Agricultura estavam 
empenhados na assinatura do Acôrdo, cuja lavratura 
é recente. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço a 
V. Exa., entretanto, o Ofício está datada de 2 do 
corrente, e a informação que o acompanha declara 
estar o Acôrdo lavrado, esperando que o Governador 
do Espírito Santo o mande assinar. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Exa. pode 
estar certo dêsse empenho. Se há retardamento na 
assinatura, isso deverá decorrer de qualquer demora 
no respectivo expediente. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. 

Eu, também, empenho-me apenas para que êsse 
Acôrdo seja assinado, a fim de que os funcionários 
recebam seus salários. Admira-me, certamente, que, 
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não obstante todo o nosso empenho, o Acôrdo 
continui sem ser assinado. Daí meu interêse, embora 
formando na Oposição, em apelar para o Sr. 
Governador, certo de que S. Exa. o atenderá, 
mesmo partindo desta fonte. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Fonte muito 
autorizada. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Muito 
agradecido a V. Exa. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ *: – Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, venho à tribuna prestar uma 
homenagem, que se me afigura dever, para um 
homem que faz oposição como eu. 

Entendo que a mesma facilidade, com que eu 
critico os atos e as autoridades que, em juízo, 
merecem observações ou protestos, deve ser usada 
em louvor àqueles atos e àquelas pessoas que 
merecem louvor e aplauso. 

Neste caso está em minha maneira de ver, o 
Sr. General Batista Teixeira, que acaba de deixar a 
chefia do Departamento Federal de Segurança 
Pública. 

S. Exa. estêve poucos meses à testa de um 
dos cargos de mais difícil, delicado e árduo exercício, 
mas nesse pequeno lapso de tempo a todos nós foi 
dado observar que nenhuma crítica, severa ou leve, 
foi articulada contra a sua gestão. E todos nós 
sabemos que quando o ilustre General assumiu o 
cargo, criou-se um ambiente de expectativa que nem 
sempre lhe era favorável. 

Ora, o silêncio que envolveu o Departamento 
Federal de Segurança Pública durante êsse tempo é 
o maior aplauso que se pode render ao seu titular, 
porque dos titulares de certos órgãos da 
administração pública bem cabe a observação que 
geralmente se faz dos órgãos do corpo humano: – 
quando não se fala nêles, é porque vão bem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. FILINTO MIILLER: – V. Exa. não 

imagina com que prazer ouço o discurso de V. Exa. e 
as justas referências ao eminente General Batista 
Teixeira, Sou admirador de S. Exa., razão por  
que as palavras de V. Exa. me tocam muito de  
perto. Amigo fraterno do ilustre General Batista 
Teixeira, afirmo que V. Exa. está sendo 
integralmente justo, de vez que S. Exa. é um  
homem de bem, íntegro, que procurou desempenhar 
as altas funções de Chefe de Polícia no pequeno 
lapso de tempo em que exerceu o seu carga com 
absoluta isenção e dignidade, o que honrou seu 
nome. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V. 
Exa. 

Sr. Presidente, não tenho o prazer de 
conhecer o General Batista Teixeira, apesar de S. 
Exa. ser, como eu, filho do Ria Grande do Sul. 
Ignoro, também, tudo a respeito de sua vida. Refiro-
me, exclusivamente, a êstes quatro ou cinco meses 
em que S. Exa. foi Chefe de Polícia e em que, como 
disse, procedeu como um órgão sadio, porque não 
se ouviu falar dêle. 

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

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que dispõe, apenas, de um minuto para concluir sua 
oração. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem): 
– Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. que,  
ouvido o Plenária, conceda ao nobre Senador  
Mem de Sá a tempo necessário para concluir seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Juracy 
Magalhães. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Mem 

de Sá. 
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço  

ao nobre Senador Juracy Magalhães a gen- 
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tileza do requerimento e ao Senado o tê-lo provado. 

Sr. Presidente, antes de continuar minha 
oração, ouvirei o aparte que me havia solicitado o 
eminente amigo e colega, Senador Caiado de 
Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pedi o  
aparte apenas para dizer a V. Exa. que,  
como Senador pelo Distrito Federal, em meu  
nome pessoal, concordo integralmente com  
as referências de Vossa Excelência ao Chefe  
de Policia, General Batista Teixeira, homem  
sereno, enérgico, do que dou meu testemunho. 
Tôdas as vêzes em que o procurei para  
tratar de fatos, alguns alarmantes, com  
certo fundamento, outros que tinham a intenção  
de prejudicar a marcha do País, encontrei  
da parte de S. Exa. a maior serenidade.  
Tôdas as providências foram tomadas com  
muita segurança e discernimento. Assim,  
declaro a V. Exa. que concordo integralmente  
com os conceitos emitidos sôbre o General  
Batista Teixeira; foi, na verdade, um grande  
Chefe de Polícia, e é lamentável haja deixado êsse 
cargo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V. 
Exa. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita honra. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Desejo  

trazer também o pronunciamento da minha  
bancada, no sentido de apoio às justas palavras  
de V. Exa. sôbre a administração, na  
Chefatura de Polícia, do ilustre General Batista 
Teixeira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V. 
Exa. 

Sr. Presidente, faço essas observações, já 
agora com o apoio de eminentes Senadores dos 
diversos Partidos, para ressaltar – e isto é muito 
importante – que, ao contrário do que dizem e 
assoalham o Govêrno e seus órgãos, a Oposição 
brasileira é serena e criteriosa em sua conduta. Não 
se ouviu de seus integrantes, nestes quatro meses, 
nenhuma crítica ou qualquer combate àqueles que 
se conduziram corretamente, como o General Batista 

Teixeira, prova, portanto, de que essa Oposição, 
acoimada de incendiária, subversiva, denegridora e 
negativista, muito ao invés, é equilibrada, objetiva e 
serena, porque apenas denuncia e verbera o que é 
errado ou abusivo. 

Ainda uma segunda observação: o eminente 
Sr. General Batista Teixeira, inesperada e 
sùbitamente; abandonou seu cargo. Dizem que 
adoeceu, embora, dias antes da demissão, houvesse 
feito declarações à imprensa mediante as quais foi 
veiculado que nunca a saúde de S. Exa. houvera 
sido tão boa. E' de supor, até, que essa doença 
súbita seja um novo mal, desconhecido da patologia, 
mas, largamente, usado na fisiologia política da 
situação brasileira. Parece que S. Exa. foi acometido 
de uma "comicite" aguda, que lhe determinou a 
impossibilidade de continuar administrando a Polícia 
com isenção e independência. Seja como fôr, creio 
que o novo Chefe de Polícia tem um ponto de 
referência e um padrão onde mirar-se, para bem 
conduzir-se. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se algo 

pudéssemos desejar ao novo Chefe de Polícia seria que 
se comportasse exatamente como seu antecessor. 

O SR. MEM DE SÁ: – Era o que queria dizer; 
V. Exa. antecipou. 

S. Exa., o novo Chefe de Polícia, é 
riograndense do Sul e tem, além das 
responsabilidades dos seus bordados de General, a 
das tradições de sua família, que é uma família de 
maragatos e de libertadores. S. Exa. não o é; mas 
tem, além desta inspiração cívica que é da melhor 
água, para bem conduzir-se, o exemplo do General 
Batista Teixeira. Êste, também, ao assumir a Chefia 
da Polícia, foi recebido com surpresa e expectativa, 
nem sempre favorável Assim também para com o 
General Amauri Kruel, em face da sua conduta 
nestes últimos tempos. 

Desejamos, portanto – e desejamos 
ardentemente – que, dentro de alguns  
meses, ou alguns anos, quando S.  
Exa. deixar o pôsto, possa merecer de  
mim e da Oposição, o elogio que agora estou 
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prestando ao seu antecessor. Desejamos mesmo 
que S. Exa., o General Amauri Kruel, mirando-se no 
espelho que lhe deixa o General Batista Teixeira, 
não tenha mêdo de "comicites" e enfrente, 
galhardamente, qualquer pressão, qualquer 
interferência indébita, para exercer, como 
Magistrado, a função que precìpuamente implica na 
proteção e garantias efetivas dos direitos e das 
garantias individuais. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ – Com muito prazer, ouço 
o aparte de V. Exa. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não receia 
V. Exa. que, se o General Amauri Kruel – aliás 
brilhante figura do Exército Brasileiro – se comportar 
com a mesma correção, isenção de ânimo, e espírito 
de justiça de seu ilustre antecessor, General Batista 
Teixeira, poderá encurtar os dias de sua 
permanência na direção do Departamento de 
Segurança Pública do Distrito Federal? 

O SR. MEM DE SÁ – Desejo que o General 
Amauri Kruel tenha como ideal na vida poder deixar 
a Chefia de Polícia, brevemente ou não, sempre, 
porém, por motivos nobres como os que 
determinaram a saída do General Batista Teixeira. A 
pergunta de V. Exa., entretanto, é bem clara e eu 
não fujo a ela. 

Duvido, receio muito que S. Exa. possa 
exercer com serenidade e espírito de magistrado, 
longamente, êste cargo, tão árduo e difícil, dentro da 
borrasca que a Maioria, artificial e propositadamente, 
está armando sôbre o Brasil. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O nobre 

orador dá licença para mais um aparte? 
O SR. MEM DE SÁ – Com todo a prazer. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Venho de 

São Paulo, onde presenciei, emocionado, a vibração 
do povo paulista, não só na capital do  
Estado, como nos comícios realizados no  
Município de Marília, onde se ouviram protestos 
contra a pretendida violação dos direitos par- 
 

lamentares brasileiros. Ao mesmo tempo que senti 
êsse protesto, altivo e corajosa, – como é próprio da 
gente paulista – percebi intranqüilidade geral no 
ambiente nacional, pela atitude do Govêmo, que age 
ao molde das velhas oposições, criando  
agitação para dificultar suas próprias tarefas 
administrativas, como se interessado na subversão 
das instituições. 

O SR. MEM DE SÁ – Muito obrigado a V. Exa. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 

um aparte? 
O SR. MEM DE SÁ – Com tôda a satisfação. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Pretendia 

apartear V. Exa. sòmente para dizer que o General 
Amauri Kruel – como afirmou, há pouco, o nobre 
Senador Juracy Magalhães – é um dos mais distintos 
oficiais do nosso Exército; tem um passado que 
constitui senhor seguro de que procederá no 
exercício da alta função de Chefe da Polícia, com 
lisura e com patriotismo. Quanto a demorar no cargo, 
ou dêle sair breve, isso dependerá de contingências, 
de circunstâncias. Afirmo a V. Exa., entretanto, pelo 
conhecimento que tenho do General Amauri Kruel, 
que procederá sempre com a mesma dignidade com 
que tem agido em mais de trinta anos de vida militar. 
Quanto à segunda parte da afirmação do nobre 
colega, sôbre a agitação, – afirmação corroborada 
pelo eminente Presidente da União  
Democrática Nacional, Senador Juracy  
Magalhães – refuto-a, porquanto o Govêrno não  
está fazendo agitação. O Govêmo não tem  
interêsse em agitar, está cumprindo o seu dever  
e o seu programa de trabalho. O clima de  
agitação foi criado por alguns poucos elementos  
da Oposição. Êste, o meu ponto de vista. Faço 
questão de fixar neste aparte a afirmação de que o 
Govêrno se está defendendo das agitações desde 
muito antes promovidas por pequeno grupo de 
oposicionistas. 

O SR. MEM DE SÁ – Quanto à primeira parte 
das declarações de Vossa Excelência, devo dizer 
que mais do que os elementos da Maioria, somos 
nós, da Oposição, que desejamos ver trans- 
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formados em realidade os votos aqui adiantados 
sôbre a gestão do General Arauri Kruel. Mais do que 
a Situação, somos nós, os da Oposição, que 
desejamos – e o desejamos ardentemente – honre 
S. Exa. as tradições do Exército Brasileiro, a sua fé 
de oficial militar e, ainda, as tradições maragatas de 
sua família. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço licença a V. 
Exa. para uma pequena interrupção. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não; com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. declarou 
que a família do ilustre General Amauri Kruel era 
tôda de maragatas, só não o sendo S. Sa., porque 
não é político. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – O nobre colega 

sabe que as tradições de família no Rio Grande do 
Sul são transmitidas pela imperativo do meio, do 
ambiente. 

Assim, se V. Exa. considera esta uma grande 
qualidade... 

O SR. MEM DE SÁ: – E é. V. Exa., por certo, 
também o considera. Examine o nobre colega o 
significado do meu pensamento. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ... pode estar 
certo de que o General Amauri Kruel, embora  
não sendo político, tem, no fundo, êsse  
sentimento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quanto à segunda parte 
das declarações do eminente Líder a respeito da 
responsabilidade da crise atual, solicitaria que S. 
Exa. lêsse o artigo, ontem publicado no "Diário de 
Notícias", de autoria do eminente pensador 
brasileiro, Tristão de Athayde. Invoco essa 
autoridade, porque está fora e acima de partidos e 
não pode ter, portanto, como qualquer de nós, a eiva 
da parcialidade. 

O artigo ontem publicado, sob o título  
"Nova Opção", é um retrato fiel da situação;  
afirma 'que o momento atual apresenta uma  
forma de golpismo do Govêrno, uma  
demonstração do seu inconformismo, da sua 
incapacidade para conviver, democraticamente, com 
a Oposição. 

Assim como tem havido inconformismo e 
inconformistas na Oposição pleiteando, muitas 
vêzes, soluções extra-legais, que nós, no Senado, 
sempre temos condenado, assim também, existe 
urna mentalidade antidemocrática e inconstitucional, 
nos meios oficiais, mentalidade que é, em essência, 
golpista, porque fere, derroga e infringe a 
constituição. E' a mentalide golpista, pretendendo 
caçar um Deputado – caçar com c cedilha – que 
incomoda demais a Situação, mentalidade que não 
tolera o exercício de direitos e garantias, 
secularmente assegurados aos parlamentares de 
todo o mundo. 

Êste clima está criado, não pela Oposição, 
mas pela Maioria, que decidiu esmagar um 
adversário, saltando sôbre a Constituição e não se 
importando que caia, não apenas sôbre o Deputado 
visado, mas sôbre todo o Parlamento, o edifício 
constitucional e, sob os seus escombros, pereça a 
democracia brasileira. 

A tarefa que o General Amauri Kruel tem, pois, 
pela frente, é das mais graves e delicadas, e nossos 
votos são no sentido de que mereça de todos nós o 
louvor que agora prestamos ao General Batista 
Teixeira. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. uni aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. 

respondeu, brilhantemente, à objeção do ilustre Líder 
da Maioria e nada terei que acrescentar às suas 
palavras. Desejo, apenas, acentuar que, interessado 
na manutenção da ordem, o Senhor Chefe de Polícia 
deve voltar suas vistas de cavalariano no sentido de 
obter informações nos arraiais governistas. Nós da 
Oposição, estamos flamejando, pura e 
simplesmente, mas com indomável coragem, a 
bandeira da legalidade democrática. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 
orador mais um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não necessito 

registrar êsse final do aparte do nobre Senador 
Juracy Magalhães, porque todos sabemos que S. 
Exa., aliás o Senado inteiro sempre se tem colo- 
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cado na defesa da legalidade e da democracia. Faço 
essa justiça ao ilustre representante baiano. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Já não se 
trata do pronunciamento de um Senador, mas do 
Presidente do maior Partido de oposição. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – E' atitude que 
honra a todos nós. 

O SR. MEM DE SÁ: – E à União Democrática 
Nacional, particularmente. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Tal procedimento 
tem sido a constante não só de S. Exa., como de 
todos os Senhores Senadores... 

O SR. MEM DE SÁ: – Já agora de todos os 
partidos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ... de tôdas as 
bancadas, sejam da Maioria, sejam da Oposição. 
Não desejava – e Vossa Excelência deve tê-lo 
notado – levantar essa questão que está sendo 
debatida, na Câmara dos Deputados, na Imprensa e 
no Rádio. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – No Rádio, 
infelizmente, não, Senador Filinto Müller. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – No Rádio, sim, 
tenho escutado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Propaganda 
contra a ação da Oposição. Pela cassação do 
mandato. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Nós não 
temos liberdade de propaganda através do Rádio. As 
estações não irradiam nossos comícios, com receio 
de serem fechadas. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Quando a 
propaganda é nossa, entendem que não devemos 
fazê-la. Nobre Senador Mem de Sá, o assunta já foi 
ventilado aqui pelo eminente Senador João 
Villasbôas, Líder da Oposição, por V. Exa. e, creio, 
outros Srs. Senadores, quando da minha ausência 
em cumprimento do mandato. Não pretendia  
trazê-lo a debate, nem responder às questões  
aqui formuladas, porque entendo que,  
até êste momento, ainda é da economia  
interna da Câmara dos Deputados. Depois que  
a outra Casa do Congresso decidir, terá  
repercussão mais ampla, terá repercussão política e 
nacional. Será, então, o momento oportuno de 
 

aqui ser discutido. Quero sòmente reafirmar que 
estou de acôrdo com o ponto de vista há pouco 
expendido pelo eminente Senador Juracy Magalhães 
de que todos desejamos ambiente de tranqüilidade 
para que a Nação possa trabalhar. Não desejando 
debater a matéria, neste momento, peço, entretanto, 
a atenção de V. Exas. para o seguinte: não foi o 
Govêrno quem mandou tornar público um  
telegrama secreto; não foi o Govêrno quem,  
em praça pública, denominou a nossa  
Carta Constitucional de "Constituição de  
fancaria", como ouvi pelo Rádio; não foi o  
Govêrno quem apelou para que se armasse o  
povo contra os Generais traidores que não 
defendiam a Constituição", como entende o nobre 
Deputado que hoje lidera a União Democrática 
Nacional, na Câmara dos Deputados; não  
foi o Govêrno quem criou o ambiente de agitação  
em que infelizmente estamos vivendo, porque o 
Govêrno tem interêsse em que haja paz, ordem e 
tranqüilidade, para que se possa dedicar a um 
trabalho construtivo. O Govêrno deseja que haja 
oposição rigorosa, enérgica, eficiente; oposição que 
fiscalize todos os seus atos, mas não pode cruzar os 
braços, quando surgem elementos em qualquer 
partido, ou na Oposição, que queiram destruir a 
ordem constitucional vigente, a ordem democrática 
em que vivemos; elementos que afirmam que as 
inviolabilidades são ridículas – quando se tratava dos 
Deputados Lutero Vargas e Euvaldo Lodi – 
elementos que afirmam que a Constituição é de 
fancaria e apelam para os cidadãos a fim de que se 
armem para derrubar o regime que aí está. Não é 
possível que o Govêrno cruze os braços e  
não se defenda. Se o fizer, não estará cumprindo o 
seu mandato. Era a declaração – sem querer debater 
o assunto no momento, porque o farei no devido 
tempo – que desejava deixar fixada no discurso de 
V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, antes de 
conceder permissão para os apartes dos  
nobres colegas que me solicitam, desejo declarar  
ao eminente Líder da Maioria, que o Senador  
Juracy Magalhães não falou apenas  
em nome da bancada do Senado, mas co- 
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mo Presidente da União Democrática Nacional, 
assim coma estou certo, da que pelo Partido 
Libertador, também posso falar com assentimento de 
meu eminente Líder... 

O SR. NOVAES FILHO: – Assentimento 
pleno. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...assegurando que, não 
apenas a bancada de Senado, mas como os 
Partidos da Oposição, se manifestam radicalmente 
contrários à subversão do regime que se está 
preparando. 

Quanto ao que afirmou na segunda parte o 
nobre Senador Filinto Müller, creio que, ao contrária 
do que lhe é habitual, não foi feliz, pois, pretende 
justificar o que se está fazendo, com possíveis erros, 
com possíveis excessos de linguagem de um 
Deputado. Se tais excessos de linguagem ou erros 
existirem, devem ser combatidos nos têrmos que a 
Constituição estabelece, nunca, em hipótese alguma, 
pelos meios que se pretende, agora: pela derrogação 
frontal de unia das garantias essenciais do regime. 
Alega S. Exa. declarações passadas e diz que estas 
determinaram as agitações. Não é certo, mesmo que 
tais declarações hajam sido feitas, não determinaram 
o clima de intranqüilidade, de insegurança e de 
sobressalto em que agora vivemos. O que está 
determinado é, precisamente, a obstinação cega, a 
loucura, a sanha furiosa com que a Maioria 
governamental pretende suprimir o regime 
democrático. 

Lembro a V. Exa. que isto é extremamente 
grave; não apenas pelo seu conteúdo ideológico, 
pelos seus aspectos teóricos ou doutrinários, mas 
pela experiência histórica do passado muito recente. 

Em 1937, também, o golpe contra a 
democracia começou pelo desrespeito às garantias e 
às imunidades parlamentares... 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pela prisão de 
quatro Deputados, acobertados depois por um ato 
governamental. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...com a prisão de 
Deputados e Senadores. Na Argentina, é bem 
sabido, o regime peronista teve como processa de 
evolução, a supressão e cassação do mandato de 
 

todos os parlamentares que faziam mal  
ao Govêrno pelas suas críticas e pela sua 
independência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Embora 

haja declarado o nobre Líder da Maioria que ainda 
não quer discutir o problema que V. Exa. debate com 
o habitual brilhantismo... 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a V. Exa. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ... deixou, 

entretanto, S. Exa. bem nítido no seu aparte o 
sentido de suas futuras intervenções. Talvez  
S. Exa., por enquanto, queira considerar  
que os magarefes atuam em outro matadouro. 
Lembraria eu ao nobre Senador Filinto Müller  
que as vítimas não serão apenas os Deputados.  
Os Senadores também estarão envolvidos  
nessa decisão temerária que a Maioria da  
Câmara pretende adotar contra a inviolabilidade 
parlamentar do Deputado Carlos Lacerda.  
Seremos tão atingidos quanto o ilustre representante 
do Distrito Federal, e, com S. Exa. o regime 
democrático, no Brasil. Era esta a advertência – 
ainda sem discutir o problema com o  
Líder da Maioria desta Casa – que eu desejava  
fazer ao ilustre representante do Estado de Minas 
Gereis. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço ao nobre 
orador me conceda permissão para outro aparte, a 
fim de responder ao nobre Senador Juracy 
Magalhães. (Assentimento). 

Quero frisar bem: não desejo discutir  
ainda o assunto, porque, até certo ponto, o considero 
da economia interna da Câmara dos Deputados. 

O SR. MEM DE SÁ: – É da economia interna 
da Câmara dos Deputados, mas diz respeito, 
diretamente, a todos nós. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Depois de 
resolvido pela Câmara, terá conseqüências políticas 
que admitirão seu debate no Senado. Não ignoro, 
porém, que uma decisão tomada pela Câmara  
dos Deputados em relação à inviolabilidade 
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de mandato, atinge, igualmente, a esta Casa. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Claro. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a atenção 

dos eminentes Senadores da Bancada da Oposição 
para o seguinte: Estamos em pleno regime 
constitucional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Por enquanto. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Qualquer  

decisão tomada pela Câmara dos Deputados é 
passível de exame pelo Supremo Tribunal Federal e 
devemos ter confiança na ação e na palavra da 
Justiça. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não  
só eu, como o meu Partido, temos absoluta 
confiança no Poder Judiciário, se a Câmara falhar  
no cumprimento do seu dever. Esta a palavra  
que transmitimos ao povo paulista anteontem  
ainda nos grandes comícios realizados naquele 
Estado, na certeza de que a opinião pública, 
devidamente mobilizada, há de conter êsses  
ímpetos "cassassionistas" de mandatos da Maioria e 
daquele que é o seu bastão na Câmara dos 
Deputados. 

O SR. FILINTO MÜLLER (dirigindo-se  
ao orador): – Permita V. Exa. mais uma vez  
que eu responda ao nobre Senador Juracy 
Magalhães. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exas. podem 
continuar. E’ a maneira que tenho de fazer bons 
discursos. (Riso). 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado, as 
orações de V. Exa. são sempre brilhantes. Lamento 
interromper o nobre colega. Quero simplesmente 
frisar que a Maioria está examinando o caso, que 
entende ser da alçada da Câmara dos Deputados. 
Não está querendo cassar mandatos, mas decidir a 
questão como lhe parecer acertado, permitindo, que 
tal Deputado tenha determinado ato seu apreciado 
pela Justiça. 

Esta dirá quem está certo ou errado,  
se o Deputado praticou ou não crime. A meu ver, a 
última palavra será da Justiça. Mas, nobre Senador 
Mem de Sá, eu queria dar outro aparte quando V. 
Exa. mais apaixonadamente se referia à ação do 
Govêrno, apresentando-o como responsável pelo que 
aí está, para dizer que me admirava de como a pai- 
 

xão cega os espíritos mais lúcidos e mais brilhantes, 
como o de V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – E’ o que eu digo 
quando olho para V. Exa. (Riso). 

Sr. Presidente, sinto-me feliz, porque ninguém 
dirá que meu discurso não foi excelente; êle foi feito 
pelos meus eminentes colegas. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
comunicação que vai ser lida. 

E' lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Senhor Presidente: 
Achando-me impossibilitado de comparecer à 

reunião de amanhã da Comissão de Constituição e 
Justiça, venho dar conhecimento do fato a V. Exa., a 
fim de que possa ser designado quem me substitua, 
na forma prevista no Regimento. 

Atenciosas saudações. – Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador Rui Palmeira. 
Vão ser lidos dois requerimentos 

encaminhados à Mesa. 
São lidos e deferidos os seguintes 

requerimentos: 
 

REQUERIMENTO Nº 160, DE 1957 
 
Requeiro que, por intermédio do Senhor 

Ministro da Justiça, informe o Govêrno quais os 
vencimentos que estão percebendo, atualmente, os 
membros do Supremo Tribunal Federal, Tribunal 
Federal de Recursos, Tribunal de Justiça e Juízes do 
Distrito Federal, Juízes e Tribunais Militares, Juízes e 
Tribunais do Trabalho e Ministros do Tribunal de 
Contas da União (artigo 76, parágrafo 10 da 
Constituição Federal). 

Outrossim, se nesses vencimentos se obedece o 
critério de hierarquia de instâncias dêsses magistrados. 

Ainda mais, se tem o Govêrno conhecimento de 
que Membros e Juízes de Tribunais Estaduais estão 
recebendo mais que os magistrados acima referidos. 

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. 
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REQUERIMENTO Nº 161, DE 1957 
 
Nos têrmos do Regimento, requeiro sejam 

solicitadas ao Banco de Crédito da Amazônia, por 
intermédio do Ministério da Fazenda, as seguintes 
informações: 

1 – Se os Estatutos do Banco de Crédito da 
Amazônia S.A. cogitam de financiamentos a 
sociedades recreativas; 

2 – Se o Banco de Crédito da Amazônia S.A. 
concedeu um financiamento a uma churrascaria na 
capital paraense; 

4 – Se a concessão do financiamento em 
causa foi precedido dos estudos necessários, a fim 
de salvaguardar os interêsses do Banco; 

5 – Se a churrascaria financiada está 
funcionando normalmente ou se fechou suas portas 
pouco após receber o financiamento. 

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1957. – 
Juracy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da redação final do Projeto de 

Lei do Senado nº 4, de 1957, que denomina Escola 
Técnica Coriolano de Medeiros a Escola Industrial de 
João Pessoa (redação apresentada pela Comissão 
de Redação em seu Parecer nº 266, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. Não 

havendo quem peça a palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à Câmara dos Deputados: 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 

4, de 1957, que denomina Escola Técnica Coriolano 
de Medeiros a Escola Industrial de João Pessoa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Passa a denominar-se "Escola Técnica 

Coriolano de Medeiros" a Escola Industrial de João 
Pessoa, na Capital da Paraíba. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única da redação final do 

substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 1, de 1957, que abre, ao Poder Judiciário  
– Justiça do Trabalho – o crédito suplementar  
de Cr$ 485.100,00, em refôrço de dotação  
para o exercício de 1956 (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 267, de 
1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à Câmara dos Deputados: 
Redação Final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1957, que abre ao 
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região – o crédito 
suplementar de Cr$ 485.100,00, em refôrço de 
dotação para o exercício de 1956. 

 
Substitutivo 

 
Ao projeto: 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Abre ao Poder Judiciário – Justiça do  

Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho  
da 3ª Região – o crédito especial de Cr$  
485.100,00, em refôrço de dotação para o exercício 
de 1956. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aberto ao Poder Judiciário – Justiça 

da Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho da  
3ª Região – o crédito especial de Cr$ 485.100,00 
(quatrocentos e oitenta e cinco mil e cem  
cruzeiros), para atender ao pagamento de 
vencimentos de funcionários, relativo ao exercício de 
1956. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário." 

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar na 
Câmara dos Deputados, o estudo do Substitutivo do 
Senado, designo o nobre Senador Senhor João 
Mendes. 

 
Discussão única da redação final do Projeto de 

Lei da Câmara nº 5, de 1957, que concede a pensão 
especial de Cr$ 5.000,00 ao jornalista e educador 
brasileiro Jacy do Rêgo Barros (redação oferecida 
pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 268, 
de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à sanção: 
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 

5, de 1957, que concede a pensão especial de Cr$ 
5.000,00 mensais, ao jornalista e educador brasileiro 
Jacy do Rêgo Barros. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida ao jornalista e educador 

brasileiro Jacy do Rêgo Barros a pensão especial  
de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais,  
como reconhecimento público e prêmio aos seus 
trabalhos. 

Art. 2º O pagamento da pensão de que trata o 
art. 1º correrá à conta da verba orçamentária do 
Ministério da Fazenda destinada aos pensionistas da 
União. 

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

 
Discussão única da redação final do 

substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
número 253, de 1956, que altera dispositivos da Lei 
nº 1.295, de 27 de dezembro de 1950 (estabelece 
normas para o registro de diplomas expedidos pelos 
estabelecimentos de ensino) – (redação oferecida 
pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 269, 
de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à Câmara dos Deputados: 
Redação final do substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 1956, que 
acrescenta parágrafo ao art. 3º e transforma o 
parágrafo único do art. 4º em parágrafo 1º, 
acrescentando-se-lhe um parágrafo da Lei nº 1.295, 
de 27 de dezembro de 1950 (Estabelece normas 
para o registro de diplomas expedidos pelos 
estabelecimentos de ensino). 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

 
Ao projeto: 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
"Altera dispositivos da Lei número 1.295, de 

27 de dezembro de 1950, que estabelece normas 
para o registro de diplomas expedidos pelos 
estabelecimentos de ensino. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O parágrafo 1º do art. 3º, da Lei nº 

1.295, de 27 de dezembro de 1950, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 3º ............................................................... 
§ 1º Feita regularmente o curso, os órgãos 

competentes do Ministério da Educação e Cultura 
aporão visto aos documentos escolares, dando 
ciência do fato ao estabelecimento remetente". 

Art. 2º O parágrafo único, do artigo 4º, da Lei 
nº 1.295, de 27 de dezembro de 1950, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 4º ............................................................... 
Parágrafo único. Com o certificado ou o 

diploma de conclusão do curso, o diretor do 
estabelecimento enviará, devidamente autenticado, à 
repartição incumbida do exame da regularidade legal 
do curso, o histórico escolar, minucioso e completo, 
para rápida solução do registro. No tocante ao curso 
secundário exigir-se-á, apenas, referência ao ofício 
que comunicou a sua regularidade". 

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

O SR. PRESIDENTE: – Designo o Sr. 
Senador Mourão Vieira, para acompanhar na 
Câmara dos Deputados o estudo do Substitutivo do 
Senado. 

 
Discussão única da redação final do 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
número 260, de 1953, que regulamenta as atividades 
dos empregados viajantes (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 270, de 
1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
 

É a seguinte a redação final aprovada, que vai 
à Câmara dos Deputados: 

Redação final do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 260, de 1953, que 
regulamenta as atividades dos empregados 
viajantes. 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

 
Ao projeto (Emenda nº 1-C). 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
"Regulamenta as atividades dos empregados 

viajantes. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As atividades dos empregados 

vendedores, viajantes ou pracistas, serão reguladas 
pelos preceitos desta lei, sem prejuízo das normas 
estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho 
– Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – no 
que lhes forem aplicáveis. 

Art. 2º O empregado vendedor terá direito à 
comissão avançada sôbre as vendas que realizar. 
No caso de lhe ter sido reservada expressamente, 
com exclusividade, uma zona de trabalho, terá êsse 
direito sôbre as vendas ali realizadas diretamente 
pela emprêsa ou por um preposto desta. 

§ 1º A zona de trabalho da empregado 
vendedor poderá ser ampliada ou restringida de 
acôrdo com a necessidade da emprêsa, respeitados 
os dispositivos desta lei quanto à irredutibilidade da 
remuneração. 

§ 2º Sempre que, por conveniência da 
emprêsa empregadora, fôr o empregado viajante 
transferido da zona de trabalho com redução de 
vantagens, ser-lhe-á assegurado, como mínimo de 
remuneração, um salário correspondente à média 
dos 12 (doze) últimos meses, anteriores à 
transferência. 

Art. 3º A transação será considerada aceita se 
a empregador não a recusar por escrito, dentro de 10 
(dez) dias, contados da data da proposta. Tratando-
se de transação a ser concluída com comerciante ou 
emprêsa estabelecida noutro Estado ou no 
estrangeiro, o prazo para aceitação ou recusa da 
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proposta de venda, será de 90 (noventa) dias, 
podendo, ainda, ser prorrogado, por tempo 
determinado, mediante comunicação escrita feita ao 
empregado. 

Art. 4º O pagamento de comissões e 
percentagens deverá ser feito mensalmente, 
expedindo a emprêsa, no fim de cada mês, a conta 
respectiva com as cópias das faturas 
correspondentes aos negócios concluídos. 

Parágrafo único. Ressalva-se às partes 
interessadas fixar outra época para o pagamento de 
comissões e percentagens, o que, no entanto, não 
poderá exceder a um trimestre, contado da aceitação 
do negócio, sendo sempre obrigatória a expedição, 
pela emprêsa, da conta referida neste artigo. 

Art. 5º Nas transações em que a emprêsa se 
obrigar por prestações sucessivas, o pagamento das 
comissões e percentagens será exigível de acôrdo 
com a ordem de recebimento das mesmas. 

Art. 6º A cessação das relações de trabalho, 
ou a inexecução voluntária do negócio pelo 
empregador, não prejudicará a percepção das 
comissões e percentagens devidas. 

Art. 7º Verificada a insolvência do comprador, 
cabe ao empregador o direito de estornar a comissão 
que houver pago. 

Art. 8º Quando fôr prestado serviço de 
inspeção e fiscalização pelo empregado vendedor, 
ficará a emprêsa vendedora obrigada ao pagamento 
adicional de 1/10 (um décimo) de remuneração 
mensal atribuída ao mesmo. 

Art. 9º O empregado vendedor viajante não 
poderá permanecer em viagem por tempo superior a 
6 (seis) meses consecutivos. Em seguida a cada 
viagem haverá um intervalo, para descanço, 
calculado na base de 3 (três) dias por mês de 
viagem realizada, não podendo, porém, ultrapassar o 
limite de 15 (quinze) dias. 

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário". 

O SR. PRESIDENTE: – A fim de acompanhar, 
na outra Casa do Congresso, o estudo do 
Substitutivo do Senado, designo o nobre Senador 
Senhor Júlio Leite. 

Votação, em primeira discussão (preliminar  
da constitucionalidade, nos têrmos do art. 133  
do Regimento Interno) do Projeto de Lei do  
Senado nº 27, de 1956, que dispõe sôbre  
os vencimentos dos magistrados, Ministros  
do Tribunal de Contas e membros do Ministério 
Público, tendo Pareceres, números 629, de  
1956 e 175, de 1957, da Comissão de Constituição  
e Justiça, pela inconstitucionalidade do  
projeto e da emenda oferecida na discussão 
preliminar. 

O SR. CUNHA MELLO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, em face o requerimento que dirigi à 
Mesa, solicitando informações do Govêrno, por 
intermédio do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, sôbre a matéria constante dos itens 6 e 7 
da Ordem do Dia, solicito o adiamento da discussão 
dos Projetos de Lei do Senado ns. 27, de 1956, e 6, 
de 1957, até que aquêles esclarecimentos cheguem 
a esta Casa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda o 
requerimento de V. Exa. – (Pausa). 

Vem à Mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 162, DE 1957 
 
Nos têrmos dos arts. 126, letra "f", e 155,  

letra "b", do Regimento Interno, requeiro adiamento 
da votação do Projeto de Lei do Senado nº 27,  
de 1956, até que sejam prestadas as  
informações solicitadas, no Requerimento número 
160, de 1957. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Senadores que aprovam o requerimento queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Conforme deliberação do plenário, o projeto é 

retirado da Ordem do Dia. 
Primeira discussão (com apreciação  

preliminar da constitucionalidade, nos têrmos  
do art. 133, do Regimento Interno) do Projeto  
de Lei do Senado nº 6, de 1957, que 
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dispõe sôbre vantagens atribuídas aos Juízes que se 
aposentarem aos 30 anos de serviço público, tendo 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sob 
o nº 174, de 1957, pela inconstitucionalidade do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa um 
requerimento que vai ser lido. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 163, DE 1957 
 
Nos têrmos dos arts. 126, letra "f", e 155, letra 

"b", do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
primeira discussão do Projeto de Lei do Senado nº 6-
57, até que sejam prestadas as informações 
solicitadas no Requerimento nº 160, de 1957. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Senadores que aprovam o requerimento queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
De acôrdo com a decisão do plenário, o 

projeto é retirado da Ordem do Dia. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
Não há orador inscrito para a oportunidade. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Sr. 

Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Ezechias da Rocha. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Sr. 

Presidente, esta tribuna é um estuário, estuário  
da vida nacional, para onde podem confluir tôdas  
as vibrações, todos os sentimentos da alma do  
povo, desde os mais prosaicos aos mais sublimes. 
Mas sei que vou incorrer na pecha de sentimental, 
de lírico, de marginal da realidade. Paciência. 
Conformo-me e prossigo. Mesmo porque não me 
posso forrar ao centro de gravidade a que me ligou  
o destino. Além do mais, penso como Chesterton:  
"O mêdo mais abjeto é o mêdo do sentimentalismo". 
E confortam-me estas palavras de Ardis Whitman: 
"No fim de contas, a civilização talvez acabe  
mais grata aos sentimentais, aos poetas, do  
que aos estadistas, visto como são êles que man- 
 

têm vivo o que é verdadeiramente humano". 
Provàvelmente fundamentado no mesmo conceito, 
escreve o nosso Tristão de Athayde: "Platão coroava 
de rosas os poetas, mas os colocava fora dos muros 
da sua República, terrìvelmente normativa e 
precursora dos modernos Estados totalitários. Temos 
de coroá-los de louros e trazê-los, ao contrário, para 
perto de nós, para junto dos políticos, dos 
economistas, dos administradores, dos técnicos 
sobretudo, cuja palavra tem hoje a autoridade dos 
antigos arúspices romanos". Não sei se terá razão o 
escritor americano e o pensador brasileiro. Todavia, 
estou com êles, tanto mais que me dão credenciais 
para, fugindo ao tumulto das sombrias realidades 
que nos sufocam, palmilhar, sem sobrosso, a estrada 
que leva àqueles oásis onde florescem as belezas do 
mundo. 

Sr. Presidente, comemorou-se, ontem, o Dia 
das Mães. Por tôda parte, desde o mais humilde 
tugúrio ao mais faustoso solar, ajoelhou-se, 
enternecida, a alma dos homens, ante o vulto ou a 
imagem daquela que encarna a extrema dedicação e 
o perfeito amor. E nessas horas de consoladora 
espiritualidade, despregamo-nos das paixões 
terrenas para, na realidade ou na recordação, 
vivermos o quase celeste aconchêgo do coração 
materno. 

Bem hajam quantos concorreram para que, na 
confusão dêstes tempos tumultuosos, nos 
entrechoques das disputas mais mesquinhas, um 
hiato se fizesse e, em tôdas as camadas sociais, 
pudéssemos manifestar, os filhos dêste país, nosso 
afeto e gratidão, numa comovedora festa nacional, 
às mãos do Brasil, a essas heroínas do amor, de 
cujas renúncias e sacrifícios dependem, em grande 
parte, a felicidade dos brasileiros e os destinos da 
Pátria. 

Bem hajam, Sr. Presidente, quantos 
colaboraram para a difusão dêsse culto e para o 
brilho dessas festas e solenidades. Bem haja a 
Imprensa, cujo papel, no particular, merece os mais 
altos louvores. E ao "O Globo" quero mandar minha 
especial homenagem pela iniciativa da instituição da 
Mãe do Ano, escolha que recaiu numa tecelã, D. 
Leocádia Silva, a quem coube a glória de simbolizar 
em 1957 as virtudes cristãs da Mãe brasileira. 
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Meus calorosos aplausos ao grande 

vespertino, que, ensejando a oportunidade de 
conferir-se tão precioso laurel a uma pobre mãe 
operária, homenageou em D. Leocádia Silva essa 
legião de heroínas que, superando tôdas as 
dificuldades, formaram e estão formando os 
verdadeiros construtores da grandeza nacional. 

Sr. Presidente, sentimentais não são apenas 
os poetas, os artistas, os místicos. O mundo está 
cheio dêles e dêles precisa cada vez mais o mundo. 
Que percam êles, como eu, o respeito humano e 
venham fazer côro com o cantor dêsse Nordeste 
cheio de sofrimento e de lirismo, quando proclama 
esta grande verdade, na singeleza dêstes dois 
pequeninos versos: 

"Pra sarvá o mundo inteiro 
Abasta tê coração". 
Nada mais certo. "O coração faz o lar", disse 

Spalding, e quem faz o lar, faz o mundo. As cantigas 
de ninar não se calaram na face da terra. Os braços 
maternos continuarão a aconchegar os filhos dos 
homens. A fonte da vida e da ternura não se 
estancou ainda. Podemos, portanto, afirmar, diante 
dêsses prenúncios de catástrofe que ensombram o 
planeta, que nem tudo está perdido. A voz do 
coração, se não comanda os acontecimentos, ainda 
inflúi na marcha da História. Até no Kremlin, Senhor 
Presidente, essa voz não emudeceu de todo. Faz 
poucos dias, li, num dos nossos jornais, que o 
Marechal Bulganin, falando a senhoras estrangeiras, 
dissera-lhes que a paz está a depender das 
mulheres. Quem acaso suporia que tão sentimental 
opinião pudesse brotar, nesta hora de competição 
atômica, da bôca do homem que encarna a 
formidável estrutura material e materialista do 
império moscovita? Reconhece, destarte, o ditador 
vermelho, a soberania do coração, o poder do 
sentimento, os prodígios da bondade e da beleza 
moral. 

Pena é que o não consagre com os atos. Pena 
é que sob as inspirações dêsse primado, não 
edifiquem os estadistas suas teorias políticas, seus 
planos de Govêrno, seus sonhos de conquista. Pena 
é que nós outros, que lhe reconhecemos a magnitude, 
não o realizemos na família, no convívio social, 
 

nos negócios, na política, no govêrno e por tôda 
parte onde esteja o nosso interêsse e o interêsse dos 
nossos irmãos. E' pena, Sr. Presidente. Porque, 
então, êsse lavorôço, êsses festejos, essas efusões 
de júbilo, de carinho, da gratidão, no Dia das Mães? 
Falar nessa efeméride é falar no primado do 
coração. E o primado do coração, onde está êle? 
Nos lares? E onde mais? Neste campo de luta, que é 
a política brasileira? Nessa guerra sem tréguas, em 
que se degradam as instituições, se olvida o povo e 
se desserve à Pátria? 

Todos compreendemos a razão dêsse 
desconcêrto. Sabemos o caminho certo, mas 
preferimos os descaminhos da cupidez e da paixão, 
de que tantas vêzes nos desviou a providência 
materna. Então, remordida, inquieta, a consciência 
pelo dever descumprido, aproximamo-nos do altar 
onde, entronizada aquela que nos deu a vida, 
rezando o nosso ato de contrição, depomos as flores 
do nosso reconhecimento, ou as lágrimas da nossa 
saudade, como eu, como muitos de vós, que já 
possuímos tão rico tesouro. 

Mas, a realidade – e isto já consola, neste 
mundo sem entranhas – é que soubemos e 
saberemos sempre festejar, com extremos de 
devoção e enternecimento, o dia consagrado às 
Mães brasileiras. E continuarão elas a derramar seus 
afetos e seus desvelos sôbre os seus estremecidos 
rebentos. E os seus filhos, embora esquecediços, 
não esgotarão jamais a ânfora do bem querer e da 
gratidão. Ainda bem. Sinal de que nem tudo está 
perdido. A música do berço não deixará de acalentar 
as criaturas; a voz do coração continua, por tôda 
parte, a falar das mais promissoras esperanças à 
descrença e à maldade dos homens. 

Sr. Presidente, Matisse, grande pintor  
francês, tinha por lema da sua arte: "Num espaço 
limitado criar dimensões infinitas". Só os artistas,  
os poetas, os santos é que podem realizar  
êsse milagre. E as Mães também. Essas  
sobretudo, pois que o podem fazer a tôda hora.  
No estreito espaço do delicado coração  
materno cabem as dimensões incomensuráveis  
das renúncias extremas e dos supremos  
heroismos. Harpa de Deus, a harmonia que desfere 
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é confôrto para todos os desânimos e bálsamo para 
todos os sofrimentos. Através das suas ressonâncias 
de epopéia ou dos seus murmúrios de carinho e de 
perdão, o Criador ensina às criaturas o caminho da 
paz e da felicidade. Porque o amor de Mãe é a outra 
fase do amor de Deus. Por isso, no coração das 
Mães, como nas páginas do Evangelho, é que 
repousa a esperança do mundo. 

Mães brasileiras! 
Mães velhinhas, mães trêmulas, mães que se 

foram para sempre, apontastes-nos o caminho do 
dever, mas não o seguimos; ensinastes-nos o 
perdão, mas só sabemos acusar; instruíste-nos nas 
regras da brandura e boa-vontade, mas somos 
rancorosos e intolerantes; educastes-nos no amor, 
mas cultivamos o ódio. Ah! Mães brasileiras, 
esquecidas tuas lições, quanto temos errado. Quanta 
incompreensão, quanta maldade, quanta discórdia! 
Crise moral, crise política, crise econômica. A vida 
encarece, o povo sofre, a ordem periclita, o Estado 
se exaure, os horizontes se anuviam. 

Ah! Mães brasileiras, vossa sublime tarefa é 
cada vez mais árdua. O Brasil precisa cada vez mais 
de vós, porque precisa cada vez mais de bons 
brasileiros. De bons brasileiros, bons irmãos de seus 
irmãos. De bons brasileiros, cônscios das suas 
responsabilidades, imunes das paixões mesquinhas, 
ciosos do nome digno dos seus maiores. De bons 
brasileiros, capazes de implantar, sôbre o império da 
intolerância e do ódio, o reino da compreensão e da 
concórdia. 

Com as doçuras do vosso afeto, plasmai, na 
alma dos vossos filhos, o condão da boa-vontade, 
fruto do amor de Deus e do amor de Mãe, fronteira 
onde se confunde o Céu e a Terra, virtude 
maravilhosa, capaz dos maiores prodígios no 
convívio das famílias, no seio do povo na vida da 
humanidade. 

Mães brasileiras, cada vez mais infundi no 
coração dos vossos filhos, com a vossa ternura, com 
os vossos conselhos, o apêgo do dever, a paixão  
da ordem, a fé no futuro, o amor da Pátria e o  
temor de Deus. Sobretudo, o temor de Deus, súmula 
de tôda a ciência e de tôda a filosofia, fermento  
das grandes abnegações e dos supremos sa- 
 

crifícios, fonte inexaurível da Paz e do Bem, de que 
tanto carecemos. 

Mães brasileiras, mães ricas e pobres, mães 
cristãs, tendes cumprido o vosso dever. E é por isso 
que, no dia de ontem, por todos os cantos do Brasil, 
no beijo ou na saudade dos vossos filhos, recebestes 
também as bênçãos da Pátria agradecida. 

Mães brasileiras, Mães do mundo, Santa Mãe 
do céu e da Terra, hoje mais que nunca, velai, vós 
tôdas, pelos destinos dos vossos filhos, que, no meio 
das trevas que estão crescendo, não sabem para 
onde vão. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador 
é cumprimentado). 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mendonça Clark. 

O SR. MENDONÇA CLARK *: – Senhor 
Presidente, Srs. Senadores, um grupo de 
Senadores, gentilmente convidados na semana 
passada para visitar a Fábrica de Caminhões 
Mercedes-Benz, esteve em São Paulo na quarta-
feira próxima passada. 

O convite, estendido às Comissões de 
Finanças e de Economia e a todo o Senado, não 
poderia ter sido mais feliz; entretanto, por 
circunstâncias superiores, só foi aceito pelos 
Senadores Gaspar Velloso, Nelson Firmo, Frederico 
Nunes, João Medes, Lima Guimarães, Fernandes 
Távora e por mim. 

Viajando para São Paulo pela manhã, já às  
10 horas encontrávamo-nos nas instalações  
da Mercedes-Benz, onde fomos gentilmente 
recebidos pela sua direção, passando, em seguida, 
às instalações de montagem dos caminhões  
daquela fábrica. Ressaltou, imediatamente, dessa 
visita que, pela primeira vez no Brasil, se montam 
veículos com blocos nacionais, de fabricação da 
Sofunge, organização patrocinada, financiada, em 
princípio, e assistida, tècnicamente, por elementos 
capazes da Mercedes-Benz. Logo após, 
examinamos a seção da ratificação e readaptação 
dêsses blocos, onde funciona uma série de 
cinqüenta e oito máquinas, o que bem demonstra os 
cuidados, a técnica e a responsabilidade daquela se- 
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ção. Em seguida, passamos à linha de montagem 
dos motores, e também verificamos que, salvo duas 
peças vitais – virabrequim e bomba de óleo – o 
motor é quase totalmente nacional. Temos, pois, 
esperança de que, com a instalação da Fábrica 
Horsch em Campinas teremos sòmente o 
virabrequim de fabricação estrangeira. 

Daí por diante, foi-nos dado ensejo de verificar 
as demais instalações da fábrica, principalmente seu 
laboratório, como em tôdas organizações, em 
moldes ultra modernos – o coração da indústria. 
Notamos, então, com prazer, o cuidado e a 
responsabilidade com que são testados os materiais 
empregados na Mercedes-Benz. 

Durante o lauto almôço que nos foi oferecido 
tivemos oportunidade de discutir, com a 
Superintendência da Fábrica, vários de seus 
problemas, sôbre os quais de certo modo, cabe, a 
nós Senadores, dizer uma palavra. Preocupou-nos 
especialmente, provocando várias perguntas, a 
questão da produção e possibilidade de redução do 
preço de venda dos veículos – a meu ver, problema 
vital, porque a industrialização depende, em grande 
parte, do preço pelo qual chega o produto ao 
consumidor. 

Foi-nos dito então, que a atual instalação da 
Fábrica, que produz vinte e três caminhões diários, 
poderia atingir quarenta e quatro unidades, se lhe 
fôsse dado refôrço de divisas que possibilitasse a 
aquisição de peças importadas. Caso isso ocorresse 
naturalmente o preço em cruzeiros seria 
sensìvelmente reduzido. 

Sr. Presidente, o Govêrno Federal, os 
Deputados e Senadores da República, devem, 
justamente, incentivar a indústria, a fim de que, pela 
economia de divisas, fabrique produtos essenciais ao 
nosso consumo por preços cada vez menores e, 
portanto, mais acessíveis. 

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

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Já tive 

ocasião de manifestar-me, nesta Casa, sôbre as novas 
indústrias, externando meu receio de que a pressa  
com que se permite a entrada de grandes capitalis- 
 

tas neste país implique dificuldade, talvez irredutível, 
para a prosperidade dessas indústrias, pela falta  
de equiparação ou balanço da economia  
agrícola e industrial. Nossa visita à Mercedes-Benz, 
entretanto, – modificou algo o meu pensamento,  
pois verifiquei que, realmente, ela está  
procurando realizar seu programa. Se não  
conseguiu ainda fazer tudo quanto deseja, já  
realizou bastante e promete ou, pelo menos,  
dá-nos esperança muito grande de que cumprirá seu 
dever. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Muito 
obrigado, nobre Senador, pelo aparte. 

Sr. Presidente, o dever do Govêrno e  
do Banco Nacional do Desenvolvimento  
Econômico é tomarem medidas necessárias  
ao amparo da indústria nacional, a fim de que  
possa produzir mais e mais barato. A Mercedes-
Benz, entretanto, embora com prazo determinado 
para a nacionalização, está encurtando seu  
prazo pelas possibilidades da aquisição de 
maquinismos e pelas possibilidades técnicas da 
indústria, visto como se preparou perfeitamente para 
executá-la. 

Diante disso, é o caso de se indagar: já que o 
industrial demonstrou capacidade de realizar seu 
programa com antecipação e, com mais um pouco 
de divisas, quase poderia dobrar a produção da sua 
fábrica, com a conseqüente redução dos preços de 
custo dos seus produtos, não seria interessante um 
estudo pelos órgãos competentes, capaz de permitir 
que êsse industrial atinja à produção máxima da sua 
fábrica e reduza o preço de venda dos seus 
produtos? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pois não. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Fiz parte da 

Comissão de Senadores que visitou a fábrica 
Mercedes-Benz. Estou de pleno acôrdo com as 
considerações de V. Exa., assim como com a 
solicitação no sentido de estudar-se o problema, de 
vez que a fábrica está obrigada a apresentar sua 
nacionalização até 35% do atual exercício, mas já a 
apresentou na ordem de 58%. Representa isto esfôr- 
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ço honesto, no afã de vir ao encontro das aspirações 
do povo brasileiro. Nestas condições, apóio a 
solicitação para que os órgãos competentes estudem 
o assunto e amparem a companhia nêsse esfôrço 
em favor daquilo a que nós, brasileiros, mais 
aspiramos, isto é, uma indústria eficiente, barata, 
capaz, não só de servir ao consumo interno, como, 
dentro de poucos anos, destinar-se à exportação. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. 

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

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Também desejo 
externar a minha ótima impressão da visita que, com 
os ilustres colegas, tive a honra de fazer à Fábrica 
Mercedes-Benz. Foi maravilhosa. Nunca julguei 
estivéssemos tão adiantados nesse setor. 

O SR. NELSON FIRMO: – E' notável o esfôrço 
dessa indústria. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Realmente. A 
percentagem da nacionalização dos veículos é 
impressionante. A promessa dessa indústria é de 
que, progressivamente, empregará, dentro de pouco 
tempo, todo o material nacional. Anuncia, ainda, a 
breve fabricação de automóveis de passeio, uma 
grande notícia para nós. Está, pois, de parabéns a 
Fábrica Mercedes-Benz e nós, envaidecidos da sua 
atuação em nossa Pátria. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradecido a 
V. Exa. Sr. Presidente, diz o nobre Senador Lima 
Guimarães, com muita oportunidade e era, 
justamente, a parte final de minhas considerações, 
que, além da fabricação de caminhões e de ônibus, 
como demonstração cabal de suas possibilidades 
técnicas, a Mercedes-Benz pretende lançar, agora, o 
programa de fabricação de automóveis. Na ida para 
a fábrica e na volta para o Aeroporto, viajamos nos 
automóveis da Mercedes-Benz. A impressão não 
poderia ter sido melhor. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – São movidos a 
óleo Diesel. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
esclarecimento de V. Exa. A qualidade, como o fator 
economia, distingue o automóvel Mercedez-Benz. 

Ainda dentro das nossas perguntas ao 
Superintendente da fábrica, tivemos a preocupação de 
saber a situação econômica dêsse carro; se poderia 
ser produzido e a quantidade mínima de sua produção, 
bem assim seu preço de venda ao consumidor. A 
informação foi imediata: – desde que tenhamos os 
equipamentos, que pretendemos importar a título de 
investimentos, e desde que atinjamos a capacidade de 
mil unidades mensais, o preço de venda do tipo mais 
baixo, econômico, será cêrca de quatrocentos mil 
cruzeiros, consideradas as tarifas atuais e a taxa de 
câmbio hoje vigorante nos leilões. 

O SR. JOÃO MENDES: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Ouvirei V. Exa. 
com prazer. 

O SR. JOÃO MENDES: – Um dos pontos que 
mais me atraíram a atenção, na visita à Mercedes-
Benz, foi o programa de nacionalização de operários. 
Tive oportunidade de observar que, pràticamente, ali, 
o operariado é cento por cento nacional. A fábrica 
dispõe apenas de alguns engenheiros estrangeiros, 
mas, para cada um, treinam dois brasileiros. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Exatamente. 
O SR. JOÃO MENDES: – Respondendo a 

uma pergunta do nobre Senador Gaspar Velloso, 
informou o Superintendente da emprêsa que o 
rendimento do operário brasileiro é pràticamente 
igual ao do alemão; apenas 10% menos em 
produtividade, com um mérito, porém; o operário 
brasileiro trabalha com alma na sua máquina e não 
com o intuito exclusivo de ganhar o salário. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte do nobre colega Senador João Mendes. Na 
verdade, ouvi tôdas as explicações do 
Superintendente, o que a nós, Senadores brasileiros, 
muito desvanece. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que a fabricação de 
automóveis no Brasil, colocada em têrmos de uma 
indústria do porte da Mercedes-Benz, é assunto mere- 
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cedor de mais crédito, porque aquela fábrica  
já tem dado demonstrações cabais da sua 
capacidade. 

Com essa visita, puderam alguns Senadores, 
ausentando-se dêste recinto por poucas horas 
verificar, em São Paulo, a existência de uma 
indústria que muito honra o Brasil. 

Tendo eu, há meses, apresentado ao Senado 
um projeto de resolução encarecendo a necessidade 
da criação de uma comissão permanente que 
propiciasse aos Senadores da República, em grupo, 
percorrer o Brasil e verificar "de visu" o que se 
passa, percebo a satisfação que experimentaram os 
nobres colegas, componentes do grupo que visitou a 
Mercedes-Benz. 

O dia que destinamos àquela visita, não o 
perdemos para o Senado, porque conseguimos 
chegar a êste recinto a tempo de cumprir nossos 
deveres. Além disso, resultou dia de grande 
aproveitamento, em contato com homens que 
trabalham para o progresso do Brasil, dia, enfim, em 
que pudemos registrar fato alvissareiro, que hoje 
transmitimos à Nação. 

E' necessário, imprescindível, Senhor 
Presidente, que o Senado da República viaje, em 
comissão, pelo Brasil. 

O SR. NELSON FIRMO: – Pode Vossa 
Excelência informar onde se encontra o projeto de 
resolução que apresentou? 

O SR. GASPAR VELLOSO (dirigindo-se ao 
orador): – Permite V. Exa. que eu responda ao 
nobre Senador Nelson Firmo? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o 
prazer. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Posso informar 
ao nobre Senador Nelson Firmo que o projeto se 
encontra na Comissão de Constituição e Justiça e 
me foi distribuído para relatar. 

O SR. NELSON FIRMO: – Está em boas 
mãos. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Apresentei o 
parecer na última reunião. Depois, em virtude de 
divergências entre os membros da Comissão, foi a 
matéria retirada da Ordem do Dia e deverá ser 
discutida na sessão de amanhã. 

O SR. NELSON FIRMO: – Ótimo. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço os 
esclarecimentos prestados pelo nobre Senador 
Gaspar Velloso. Estou certo de que o nobre Senador 
Gaspar Velloso, seu relator na Comissão de 
Constituição e Justiça, dará ampla explicação aos 
demais e ilustres membros daquela Comissão, 
fornecendo-lhes os esclarecimentos necessários à 
formação de seus votos. 

Nenhum membro da Comissão de Constituição 
e Justiça, ou qualquer dos nossos ilustres colegas – 
ouvidos os nobres pares que visitaram o país, a fim de 
conhecer o que se passa pelo interior – deixará de 
reconhecer que o Senado da República só poderá 
engrandecer-se e prestar relevantes serviços à 
Nação, aprovando o projeto em causa. 

Para terminar, Sr. Presidente, apresento, em 
meu nome e nos de meus ilustres colegas da 
Comissão, agradecimentos pela maneira por que 
fomos tratados e pela excelente oportunidade que 
tivemos de ver, sentir e admirar uma grande 
indústria, que há de se fixar e se fortalecer em São 
Paulo, para a grandeza do Brasil. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 312, de 1952, que altera os arts. 663 e 
688 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1953 
(Consolidação das Leis do Trabalho), tendo 
Pareceres (ns. 171 e 172, de 1957) das Comissões 
de: Constituição e Justiça, favorável, com as 
emendas que oferece (ns. 1-C e 2-C); e de 
Legislação Social, contrário ao projeto e à Emenda 
nº 2-C e propondo constitua projeto em separado a 
Emenda nº 1-C. 

2 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 25, de 1954, que dispõe sôbre recursos na 
Justiça Eleitoral, tendo Parecer contrário sob número 
259, de 1957, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 35 

minutos. 
 



36ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 14 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E MOURÃO VIEIRA 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  
Mello – Sebastião Archer – Victorino Freire – João 
Mendes – Mendonça Clark – Onofre Gomes – 
Fausto Cabral – Fernandes Távora – Kerginaldo 
Cavalcanti – Georgino Avelino – Reginaldo 
Fernandes – Ruy Carneiro – João Arruda –  
Apolônio Salles – Novaes Filho – Nelson Firmo – 
Ezechias da Rocha – Freitas Cavalcanti – Rui 
Palmeira – Júlio Leite – Lourival Fontes – Neves da 
Rocha – Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Carlos 
Lindenberg – Attilio Vivacqua – Sá Tinoco – 
Lutterbach Nunes – Alencastro Guimarães – Caiado 
de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes Filho – 
Lima Guimarães – Linneu Prestes – Lino de Mattos – 
Costa Pereira – Frederico Nunes – Pedro Ludovico – 
Sylvio Curvo – João Villasbôas – Filinto Müller – 
Othon Mäder – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – 
Gomes de Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo 
Lobo – Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira 
Bittencourt. (52) 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Francisco Gallotti, servindo de 

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

O Senhor Primeiro Suplente, servindo de 
Primeiro Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE  

 
AVISOS 

 
Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, nos seguintes têrmos: 
Nº 136.079-57-GM 1.310. 
Em 10 de maio de 1957. 
Solicita prorrogação de prazo. 
Sr. Secretário. 
1. Em referência ao Ofício nº 146, de 12 de 

abril último, tenho a honra de solicitar a V. Exa. maior 
prazo a fim de permitir ao Serviço de Estatística da 
Providência e Trabalho prestar as informações 
relativas ao Requerimento nº 86-57, do Sr. Senador 
Othon Mäder. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha elevada e distinta consideração. 
– Parsifal Barroso. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Do Sr. Ministro da Fazenda: 
– nº 320, comunicando haver autorizado o Banco 

do Brasil a colocar à disposição do Dr. Luiz Nabuco, 
Diretor-Geral da Secretaria do Senado Federal, a 
importância de Cr$ 6.147.500,00, correspondente ao 
segundo trimestre das dotações consignadas a esta 
Casa do Congresso Nacional no vigente Orçamento. 

Ao Diretor-Geral da Secretaria. 
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PARECERES 
NS. 294 E 295, DE 1957 

 
Nº 294, de 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1956, que 
concede a pensão especial de Cr$ 720,00 
(setecentos e vinte cruzeiros) mensais, acrescida 
dos abonos das Leis ns. 1.765, de 18 de  
dezembro de 1952, e 2.412, de 1 de fevereiro de 
1955, a Angelita Fernandes da Silva, neta do capitão 
Luís Fernandes da Silva, herói da guerra do 
Paraguai. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 740-B, de 1955, oriundo da 

Câmara dos Deputados, concede a pensão especial 
de Cr$ 720,00 (setecentos e vinte cruzeiros), 
mensais, acrescida dos abonos das Leis ns. 1.765, 
de 18 de dezembro de 1952 e 2.412, de 1 de 
fevereiro de 1955 a Angelita Fernandes da Silva, 
neta do capitão Luís Fernandes da Silva, herói da 
guerra do Paraguai. 

O Projeto já esteve nesta Comissão, onde 
recebeu parecer contrário, a despeito do voto 
favorável do eminente Senador Lima Guimarães, que 
o relatou. Foi, então, designado para relatar o ponto 
de vista vencedor o nobre Senador Moura Andrade, 
que chegou a emitir parecer, como se vê a fls. 32, 33 
dêste processo. 

Desligado desta Comissão de Justiça o 
Senador Moura Andrade não poude mais ter o seu 
parecer apreciado pelos seus pares. 

Passamos, entretanto, a transcrevê-lo, porque 
o adotamos em todos os seus têrmos. 

 
Relatório 

 
"O presente projeto, apresentado na Câmara 

dos Deputados pelo ilustre Deputado Celso 
Peçanha, visa a conceder uma pensão de Cr$ 
720,00 mensais a Angelita Fernandes da Silva, neta 
do capitão Luís Fernandes da Silva, herói da guerra 
do Paraguai. 

Nesta Comissão, foi o projeto distribuído  
ao ilustre Senador Lima Guima- 
 

rães, que deu parecer favorável à proposição. 
Entretanto, esta Comissão não acompanhou o voto 
do eminente relator, sendo designado eu para relatar 
o ponto de vista vencedor. 

Para amparar as famílias dos bravos que 
defenderam a nossa honra e soberania nos campos 
do Paraguai, onde muitos deixaram a vida, outros 
derramaram o sangue e todos se sacrificaram 
abnegadamente. O Decreto-lei nº 1.544, de 25 de 
agôsto de 1939 e a Lei 1.169, de 7 de agôsto de 
1950, estabeleceram uma pensão a favor das viúvas 
e filhas dos veteranos daquela árdua e sangrenta 
campanha. Foi criada uma Comissão de Habilitação 
de Pensões Vitalícias que funciona junto ao 
Ministério da Guerra. 

O projeto em exame pretende conceder, 
individualmente, a uma neta de um dos bravos, que 
lutaram naquela guerra, uma pensão vitalícia. O 
ilustre relator, no seu parecer, depois de opinar 
favoràvelmente à concessão da medida, lembra que 
se a mesma viesse a generalizar-se "atribuindo 
pensões a todos os netos de nossos heróicos e 
venerandos patrícios das pugnas paraguaias, 
arrastaríamos as arcas do nosso já minguado 
Tesouro ao falimento". 

Realmente, em face do princípio genérico da 
igualdade que sobrepaira e inspira a nossa 
Constituição, todos os descendentes de Veteranos 
do Paraguai, atuais ou gerações futuras, e isto sem 
fim, teriam razões para vir bater às portas do 
Congresso, pedindo a concessão de uma pensão 
idêntica. Melhor, portanto, será negar agora do que 
ficar adstrito ao precedente ou a se ter que aplicar 
dois pesos e duas medidas, concedendo a uns e 
negando a outros. Nestas condições, o nosso voto é 
contrário à aprovação do projeto". 

Sala das Comissões, em 2 de abril de 1957. – 
Cunha Mello, Presidente. – Argemiro de Figueiredo, 
Relator. – Ruy Carneiro – Lima Guimarães, vencido. 
– Daniel Krieger. – Lourival Fontes. – Lineu Prestes. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR LIMA 

GUIMARÃES 
 
Concede o Projeto nº 740-B, de 1955,  

da Câmara dos Deputados, uma pensão  
especial de Cr$ 720,00 mensais 
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a D. Angelita Fernandes da Silva, neta do Capitão 
Luís Fernandes da Silva, herói da guerra do 
Paraguai. 

Não há dúvida de que os nossos bravos 
irmãos que derramaram seu sangue nas ásperas 
batalhas, defendendo com heroísmo nossos brios e 
nossa soberania, merecem as maiores provas de 
gratidão de todo o povo brasileiro. 

Não negarei meu apoio ao projeto, que é 
constitucional, e fixa u'a modestíssima pensão. 

Atendendo ainda à afirmativa do autor do 
projeto, Deputado Celso Peçanha, de que a 
beneficiária é uma débil mental, vivendo ao 
desamparo, voto favoràvelmente à medida, embora 
julgasse mais acertado que o Govêrno lhe 
proporcionasse um asilo, onde fôssem atendidas 
tôdas as suas necessidades. 

Quero, porém, salientar que a medida, se 
generalizada, atribuindo pensões a todos os netos de 
nossos heróicos e venerandos patrícios das pugnas 
paraguaias, arrastaríamos as arcas do nosso já 
minguado Tesouro ao falimento, isto digo como 
advertência contra sentimentalismos generosos à 
custa dos cofres públicos. 

Sala das Comissões, em 7 de agôsto de 1956. 
– Lima Guimarães, vencido. 

 
Nº 295, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 129, de 1956. 
 
Relator: Sr Juracy Magalhães. 
O Projeto de Lei da Câmara número 129, de 

1956, de autoria do nobre Deputado Celso Peçanha, 
concede a pensão especial de Cr$ 720,00 a Angelita 
Fernandes da Silva, neta do Capitão Luís Fernandes 
da Silva, herói da guerra do Paraguai. 

A ilustre Comissão de Constituição e Justiça 
desta Casa, opinou contràriamente a êste projeto 
tendo em vista que o mesmo abrirá caminho largo 
para a habilitação de netos de combatentes da 
guerra do Paraguai, quando a legislação em vigor, e, 
notadamente, o Decreto nº 30.900, de 24 de maio de 
1952, estabelece a pensão de Cr$ 720,00 para as 
filhas dos veteranos que à mesma tiverem direito. 

Estender o benefício, mesmo através de lei 
especial, como é o caso, se constituiria em 
precedente de conseqüências imprevisíveis, 
concorrendo para pôr em dificuldades o legislador 
perante idênticas ou semelhantes habilitações. 

Dêsse modo, embora a quantia estipulada 
para a pensão especial em aprêço seja pequena, 
concordamos com o ponto de vista da Comissão de 
Constituição e Justiça e, tal como ela, pronunciamo-
nos, também, contràriamente ao presente projeto de 
lei. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de  
1957. – Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – 
Juracy Magalhães, Relator. – Othon Mäder. – 
Lameira Bittencourt. – Daniel Krieger. – Júlio Leite. – 
Lino de Mattos. – João Mendes. – Luterbach  
Nunes. – Costa Paranhos. – Mendonça Clark. – 
Fausto Cabral. 
 

PARECER 
Nº 296, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 291, de 1956, que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Fazenda, do crédito 
especial de Cr$ 655.882,40, destinado ao 
pagamento de custas devidas pela União, nos 
executivos fiscais propostos na 2ª Vara da Fazenda 
Pública, contra a Stahlunion Limitada, para cobrança 
de impôsto de renda em atraso. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
Oriundo da Câmara dos Deputados, o Projeto 

de Lei da Câmara nº 291, de 1956, autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Fazenda, do crédito 
especial de Cr$ 655.882,40, destinado ao 
pagamento de custas devidas pela União nos 
executivos fiscais propostos na 2ª Vara da Fazenda 
Pública, contra a Stahlunion Ltda., para cobrança de 
impôsto de renda em atraso. 

Penhorados os imóveis daquela firma, 
existentes em São Paulo, à Avenida Presidente 
Wilson, ns. 2.045 a 2.065 e, não havendo, na última 
praça, realizada em 23 de maio de 1953, licitante 
pelo valor da avaliação, foi, então, requerida sua 
adjudicação para o Patrimônio da União. 
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Finda a execução, terá agora a União de 
pagar as custas do Processo, feita de acôrdo com a 
decisão do Tribunal Federal de Recursos, na 
importância total de Cr$ 655.882,40, a fim de receber 
a carta de adjudicação e entrar na posse dos 
mencionados imóveis. 

Não consignando o Orçamento dotação própria 
para atender ao pagamento das citadas custas e 
sòmente podendo ser realizada a despesa à conta de 
crédito especial, o Poder Executivo enviou, à Câmara 
dos Deputados, em 1954, o presente projeto de lei 
que teve, naquela Casa, aprovação unânime. 

A providência sugerida pela Contadoria-Geral 
da República e pela Procuradoria-Geral da Fazenda, 
constante do processo apensado à Mensagem do 
Executivo, no sentido de se fazer, através a abertura 
de crédito especial, a regularização dessa despesa, 
proveniente das custas do processo, deve merecer 
parecer favorável. 

Trata-se de despesa de caráter imprevisível, e, 
não tendo sido possível cogitar-se de sua inscrição 
na lei orçamentária, as custas foram calculadas de 
acôrdo com o regimento e o representante da União 
concordou. 

Torna-se necessário, pois, para a União entrar 
na posse e domínio dos bens que lhe foram 
adjudicados, que pague as custas. 

Somos, portanto, pela aprovação do projeto 
ora em exame. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Júlio 
Leite, Relator. – Daniel Krieger. – Juracy Magalhães. 
– Othon Mäder. – João Mendes. – Costa Paranhos. – 
Mendonça Clark. – Lutterbach Nunes. – Fausto 
Cabral. – Lameira Bittencourt. – Lino de Mattos. 
 

PARECERES 
NS. 297 E 298, DE 1957 

 
Nº 297, de 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 310, de 1956, que 
autoriza o Poder Executivo a transferir ao Patronato 
de Ponta Negra o prédio onde funciona aquela 
instituição. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 

De autoria do ilustre Deputado Deoclecio 
Duarte, o Projeto nº 310, de 1956, autoriza o Poder 
Executivo a transferir ao Patronato de Ponta Negra, 
no Rio Grande do Norte, o prédio onde funciona a 
referida instituição. 

Simples autorização dada ao Executivo, o 
projeto em aprêço é perfeitamente constitucional e 
obedece às normas jurídicas. 

Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
1956. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – Ruy 
Carneiro, Relator. – Daniel Krieger. – Gaspar 
Velloso. – Francisco Gallotti. – Mourão Vieira. – Lima 
Guimarães. – Lourival Fontes. 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Acrescente-se, depois da palavra – "transferir" 

– a palavra "gratuitamente". 
 

EMENDA Nº 2-C 
 
Transforme-se em artigo 3º o artigo 2º e 

inclua-se, como artigo 2º, o seguinte: 
Art. 2º. Não poderá ser dado ao prédio outro 

destino senão o funcionamento do Patronato, 
revertendo o imóvel ao domínio da União, caso seja 
desvirtuada aquela finalidade. 

Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
1956. – Ruy Carneiro. 

 
Nº 298, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 310, de 1956. 
 
Relator: Sr. Lino de Mattos. 
De iniciativa do nobre Deputado Deoclécio 

Duarte, o Projeto de Lei da Câmara nº 310, de 1956, 
autoriza o Poder Executivo a transferir do Patronato 
de Ponta Negra, com sede no Município de Natal, o 
prédio (benfeitoria) onde funciona aquela instituição, 
imóvel construído pela Divisão de Obras do 
Ministério da Educação, em terreno de domínio e 
propriedade daquele Estado. 

Estabelece a proposição, todavia que,  
com a transferência do prédio não cessará o direito 
de domínio e propriedade do Estado sôbre os 
terrenos. 
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Ao justificar o projeto, o seu autor encarece os 
serviços assistenciais do referido Patronato, no que 
tange ao amparo de menores abandonados e, 
também, à obra realizada pelo Centro de Formação 
de Líderes Rurais, que funciona anexo ao Patronato 
de Ponta Negra. 

Em parecer favorável ao projeto, na Comissão 
de Constituição e Justiça desta Casa, o seu Relator 
ofereceu-lhe duas emendas: uma, incluindo a 
palavra “gratuitamente”, após a expressão 
“autorizado a transferir”; outra, acrescentando artigo 
que determina a reversão do prédio ao domínio da 
União, no caso de lhe ser dado outro destino que 
não seja o do funcionamento do Patronato. 

Diante do exposto, e atendendo às finalidades 
do projeto, manifestamo-nos pela sua aprovação, 
assim como das emendas aditadas pela ilustrada 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de  
1957. – Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – 
Lino de Mattos, Relator. – Lima Guimarães. – Fausto 
Cabral. – Costa Paranhos. – Lutterbach Nunes. – 
João Mendes. – Juracy Magalhães. – Júlio Leite. – 
Othon Mäder. – Lameira Bittencourt. – Daniel 
Krieger. 

 
PARECER 

Nº 299, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 386, de 1956, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, para socorrer 
as vítimas da tromba dágua ocorrida na cidade de 
Monte Alegre, Estado do Pará. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
Pelo presente Projeto de Lei da Câmara nº 

386, de 1956, é autorizado o Poder Executivo  
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito  
especial de Cr$ 10.000.000,00, para socorrer as 
vítimas da tromba dágua ocorrida na cidade de 
Monte Alegre, Estado do Pará, a 18 de abril do 
corrente ano. 

O evento, deveras calamitoso para a 
população daquela próspera comuna paraense, teve 
repercussão nacional, tantos e tamanhos foram os 
prejuízos materiais havidos, a par do luto e do 
sofrimento com que foram atingidas numerosas 
famílias. Tal a avalanche dágua tombada sôbre a 
cidade, que esta ficou parcialmente destruída, com 
dezenas de casas soterradas, obstrução de ruas e 
vias de acesso. 

Ao movimento espontâneo de solidariedade 
humana, então levado a efeito em diversos pontos 
do país, no sentido de auxiliar milhares de pessoas 
sacrificadas em seus bens, não poderia a União, por 
certo, ficar alheia e, por imperativo constitucional (art. 
18, parágrafo 2º), cabe-lhe a prestação de socorros, 
em tais emergências. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivialdo Lima, Presidente, em exercício. – Lameira 
Bittencourt, Relator. – Daniel Krieger. – Júlio Leite. – 
Juracy Magalhães. – João Mendes. – Lutterbach 
Nunes. – Fausto Cabral. – Costa Paranhos. – Lino 
de Mattos. – Lima Guimarães. – Othon Mäder. 
 

PARECER 
Nº 300, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 387, de 1956, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito, especial de Cr$ 1.000.000,00, para auxiliar 
os festejos comemorativos do I Centenário da cidade 
de Franca, no Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Lino de Mattos. 
O presente Projeto de Lei da Câmara nº 387, 

de 1956, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00, a fim de auxiliar os festejos 
comemorativos do I Centenário da cidade de Franca, 
no Estado de São Paulo. 

Cidade rica e das mais progressistas do 
interior paulista, sede de um muni- 
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cípio onde as atividades agropecuárias se 
apresentam em alto nível de produção, a par de 
florescente indústria. Franca é, ainda, grande centro 
comercial e cultural. Ao completar o primeiro 
centenário de sua fundação, oferece aspectos 
magníficos, exemplos edificantes de ordem e 
trabalho que muito dignificam a sua laboriosa 
população. O auxílio, para as comemorações da 
efeméride tão expressiva, impõe-se, portanto, não 
apenas pelas razões acima, como, também, e 
principalmente, pelos precedentes já havidos. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Lino de 
Mattos, Relator. – João Mendes. – Daniel Krieger. – 
Lima Guimarães. – Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. 
– Othon Mäder. – Costa Paranhos. – Lutterbach 
Nunes. 

 
PARECER 

NS. 301 E 302, DE 1957 
 

Nº 301, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 388, de 1956, que inclui 
entre as entidades previstas no artigo 4º, alínea b, da 
Lei número 2.554, de 3 de agôsto de 1955, a 
Associação dos Magistrados Brasileiros. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
A Lei nº 2.554, de 3 de agôsto de 1955, além 

de doar ao Instituto Histórico e Geográfico o terreno 
onde se localiza o Silogeu Brasileiro, estatui que, no 
edifício a ser construído para aquêle sodalício, 
fôssem reservadas áreas para sede de algumas 
instituições, tais como a Liga de Defesa Nacional, a 
Federação das Academias de Letras e a Associação 
do Ministério Público do Brasil. 

O projeto em exame inclui nesse último 
número a Associação dos Magistrados Brasileiros, 
entidade cujos fins sociais e de cultura fazem jus ao 
tratamento que a proposição em apreço lhe concede. 

Nada há que opor ao projeto do ponto de vista 
constitucional e jurídico, razão por que opinamos por 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 26 de março de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Attílio Vivacqua, 
Relator. – Gaspar Velloso – Gilberto Marinho. – Lima 
Guimarães. – Lourival Fontes. – Argemiro de 
Figueiredo. – Ruy Carneiro. – Daniel Krieger. 

 
Nº 302, de 1957 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto da Lei da Câmara nº 388, de 1956. 
 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
De autoria do ilustre deputado Wagner 

Estelita, objetiva o projeto de lei em aprêço incluir a 
Associação dos Magistrados Brasileiros entre as 
entidades previstas no art. 4º, alínea b, da Lei nº 
2.554, de 3 de agôsto de 1955. 

Por esta lei o Govêrno doou ao Instituto 
Histórico e Geográfico o terreno em que foi edificado 
o Silogeu Brasileiro, a fim de nêle ser construído 
prédio próprio para aquêle Instituto, estabelecendo, 
ainda, que, de acôrdo com a conveniência de seus 
serviços, devessem ser reservadas na futura 
construção, em uso gratuito, exclusivo e perpétuo, 
salvo as despesas de seguro, conservação e 
reparação, áreas para as sedes da Liga de Defesa 
Nacional, da Federação das Academias de Letras e 
Associação do Ministério Público do Brasil. 

Ora, o que o Projeto em aprêço objetiva é que 
o Instituto, para o qual já foi aberto e concedido o 
crédito especial de Cr$ 8.000.000,00 para a 
construção do seu edifício, reserve, também, uma 
área semelhante à de que trata a Lei número 2.554, 
supramencionada, para nela funcionar a Associação 
dos Magistrados Brasileiros. 

Somos de opinião que essa Instituição, que não 
dispõe de recursos suficientes, visto possuir patrimônio 
constituído ùnicamente da modesta contribuição  
de Cr$ 10,00 mensais de seus sócios, nem contar com 
sede própria, dotada de instalações convenientes, já 
que se acha instalada, por concessão, numa depen- 
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dência do Ministério da Justiça, deve merecer 
idêntico tratamento ao dispensado às Instituições 
beneficiadas pela citada lei. 

De fato, a Associação dos Magistrados 
Brasileiros, instituição que abriga em seu seio as 
mais destacadas figuras da magistratura, necessita 
de uma sede onde possa “instalar pequena 
biblioteca, dispor de um auditório para a realização 
de conferências, organizar convenientemente sua 
secretaria, receber os visitantes e, em suma, 
proporcionar confôrto a seus associados, executando 
a sua parte social”... 

Ninguém ignora os elevados objetivos culturais 
que animam a Associação dos Magistrados 
Brasileiros que, mesmo sem estar devidamente 
aparelhada, já se vem constituindo em uma das 
melhores fontes da cultura jurídica do Brasil. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação 
e Cultura é de parecer que o projeto, do ponto de 
vista cultural, pode merecer aprovação. 

Ocorre, no entanto, que, nova situação  
jurídica surgiu em decorrência do registro da 
escritura do contrato firmado entre a União e o 
Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, entidade 
beneficiada com a cessão do terreno acima 
mencionado. 

De fato, de acôrdo com a cláusula sétima da 
Escritura de cessão gratuita do terreno a que se 
refere a lei mencionada pelo projeto e que entre si 
assinaram como outorgante cedente a União Federal 
e como outorgado cessionário o Instituto Histórico e 
Geográfico, o contrato de cessão e transferência do 
terreno tomar-se-ia perfeito e acabado após o seu 
registro pelo Tribunal de Contas. 

Ora, a referida escritura, tendo sido registrada 
pelo Tribunal de Contas em sessão de 26 de fevereiro 
do corrente ano, o que tomou o contrato juridicamente 
perfeito e acabado e sendo o outorgado cessionário 
uma sociedade civil, a Comissão de Educação e 
Cultura entendeu que sôbre esta atual situação 
devesse ser de novo ouvida a Comissão de 
Constituição e Justiça, a fim de examinar a 
possibilidade jurídica de ser imposta nova obrigação 
contratual, como determina o projeto, ao Ins- 
 

tituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 

– Lourival Fontes, Presidente. – Gilberto Marinho, 
Relator. – Nelson Firmo. – Mourão Vieira. – Ezechias 
da Rocha – Mem de Sá. 

 
PARECERES 

NS. 303 E 304, DE 1957 
 

Nº 303, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 407, de 1956, que 
concede a pensão especial de Cr$ 4.616,00 mensais 
a Eurico dos Santos Jacome, filho inválido do Alferes 
Eloy Martins dos Santos Jacome, herói da guerra do 
Paraguai. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O Projeto 407, de 1956, oriundo da Câmara 

dos Deputados concede pensão especial de Cr$ 
4.616,00 mensais a Eurico dos Santos Jacome, filho 
inválido do Alferes Eloy Martins dos Santos Jacome, 
herói da guerra do Paraguai. 

E' impressionante a documentação anexada 
acêrca da vida militar do denodado Alferes nos 
ásperos campos do Paraguai. Sagrou-se realmente, 
autêntico herói, várias vêzes ferido e outras tantas 
condecorado com medalhas de mérito pelos 
Govêrnos do Brasil, Argentina e Uruguai. 

Seu filho, Eurico dos Santos Jacome, o 
beneficiário, é, sem dúvida, inválido, como 
demonstram as fotografias juntas. 

Nada mais justo que a União, reconhecida ao 
valoroso Alferes pelo seu patriotismo e destemor na 
defesa dos brios nacionais, dê a seu filho inválido a 
assistência de que necessita. Além de justo, o 
projeto é constitucional, pelo que opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 26 de março de 
1957. – Cunha Mello, Presidente – Lima Guimarães, 
Relator. – Atíllio Vivacqua. – Ruy Carneiro – 
Argemiro de Figueiredo – Gaspar Velloso – Gilberto 
Marinho – Daniel Krieger – Lourival Fontes. 
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Nº 304, de 1957 
 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 407, de 1956. 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
O Projeto de Lei da Câmara número 407, de 

1956, concede pensão especial de Cr$ 4.616,00 
mensais a Eurico dos Santos Jacome, filho inválido 
do Alferes Eloy Martins dos Santos Jacome, herói da 
guerra do Paraguai, conforme prova documental 
anexada ao respectivo processo. 

A pensão especial em aprêço, na forma da 
justificação oferecida pelo nobre deputado Benjamin 
Farah, autor do projeto, correspondente ao valor das 
que vêm sendo concedidas às filhas dos veteranos 
da citada guerra, pois importa na soma da pensão 
prevista pelo artigo 3º da Lei nº 4.888, de 15 de 
novembro de 1948, do abono estipulado pelo artigo 
4º da Lei número 2.412, de 1 de fevereiro de 1955, e, 
ainda, do acréscimo permitido pelo artigo 14 da Lei 
número 2.745, de 28 de março de 1956. 

Nestas condições, por se tratar de proposição 
justa, para cuja concessão o interessado emprestou 
ao processo documentos hábeis, somos pela 
aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente – Juracy Magalhães, 
Relator, – Lameira Bittencourt – Othon Mäder – 
Daniel Krieger – Júlio Leite – Lino de Mattos – João 
Mendes – Lutterbach Nunes – Mendonça Clark – 
Costa Paranhos – Fausto Cabral. 

 
PARECERES 

NS. 305 E 306, DE 1957 
 

Nº 305, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1957, que 
concede a pensão especial de Cr$ 1.300,00 mensais 
a Maria das Dores França, viúva do cabo fuzileiro 
naval José Luiz de França. 

Relator: Sr. Lourival Fontes. 

Concede o presente projeto a pensão  
especial de Cr$ 1.300,00 (mil e trezentos  
cruzeiros) mensais, a Maria das Dores França,  
viúva do cabo fuzileiro naval José Luiz de França, 
correndo a despesa à conta da verba do  
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

A proposição é de autoria do ilustre  
Deputado Wanderley Júnior, que a justificou 
devidamente. 

Pelas razões expostas nessa justificação, fica-
se sabendo que o cabo fuzileiro naval José Luiz de 
França faleceu antes da Lei número 488-48, que 
concedeu, aos cabos, soldados, marinheiros e 
taifeiros das Fôrças Armadas o direito de desconto 
mensal para o montepio militar, e, por isto, sua 
espôsa ficou privada dêsse benefício. 

Acresce acentuar que o referido cabo serviu 
no Corpo de Fuzileiros Navais por mais de 15 anos, 
tendo falecido em serviço ativo. 

A quantia estipulada para a pensão especial é 
a correspondente ao montepio que, atualmente, os 
cabos, soldados, marinheiros, fuzileiros navais e 
taifeiros, das Fôrças Armadas e Auxiliares, deixam a 
seus herdeiros. 

E' de lembrar, finalmente, que o cabo José 
Luiz França combateu nas revoluções de 1930, 
1932, 1935 e 1937 e, assim, ainda que estivesse 
vivo, teria sido amparado pela Lei nº 1.267-50, que 
promove os militares que combatem a revolução de 
1935, quando reformados ou transferidos para a 
reserva remunerada. 

Isso posto, tendo em conta os numerosos 
precedentes verificados na espécie e, mais,  
que, do ponto de vista constitucional e jurídico,  
nada invalida o projeto, opinamos por sua 
aprovação... 

Sala das Comissões, em 26 de março de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lourival  
Fontes, Relator. – Lima Guimarães. – Gilberto 
Marinho. – Ruy Carneiro. – Daniel Krieger. – Attílio 
Vivacqua. – Argemiro de Figueiredo. – Gaspar 
Velloso. 
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Nº 306, de 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 4, de 1957. 
 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
O Projeto de Lei da Câmara número 4, de 

1957, de autoria do nobre Deputado Wanderley 
Júnior, concede a pensão especial de Cr$ 1.300,00 
mensais a Maria das Dores França, viúva do cabo 
fuzileiro naval José Luiz de França, falecido sem 
haver deixado pensão de montepio, conforme o 
previsto no artigo 29 da Lei número 488, de 13 de 
novembro de 1948. 

O autor do projeto não menciona a data do 
falecimento do referido militar, o que, sobremodo, 
facilitaria a verificação da causa que o levou a não 
deixar à sua viúva o benefício assegurado na 
supracitada lei. 

Todavia, diz o nobre autor do projeto que seu 
passamento deu-se antes da vigência da Lei número 
488, de 1948, o que por si só ampara a 
impossibilidade em que ficou de deixar montepio, 
visto que a legislação, então vigente, não lhe 
permitia ser contribuinte do mencionado instituto. 

Nessas condições, somos de parecer 
favorável ao projeto em causa. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício – Juracy 
Magalhães, Relator. – Fausto Cabral – Costa 
Paranhos – Mendonça Clark – Lameira Bittencourt – 
Júlio Leite – Daniel Krieger – João Mendes – 
Lutterbach Nunes – Lino de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 307 E 308, DE 1957 
 

Nº 307, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 1957, que 
concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais 
a Carminha Paes de Abreu, viúva do jornalista 
Raimundo Vilela de Abreu. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 

O presente Projeto de Lei da Câmara número 
11, de 1957, concede a pensão especial de Cr$ 
3.000,00 mensais a Carminha Paes de Abreu, viúva 
do jornalista Raimundo Vilella de Abreu. 

Profissional brilhante e entusiasta defensor 
das boas causas públicas, segundo refere a 
justificação do projeto, o jornalista Raimundo  
Vilela de Abreu, "assumindo em relação a cada 
problema político, econômico e social posição e 
atitudes nem sempre coincidentes com o resguardo 
dos seus interêsses materiais próprios, seus e de 
sua família, deixou ao desamparo viúva e mais de 
uma dezena de filhos, os quais merecem, sem 
nenhuma dúvida, a ajuda e a proteção do poder 
público". 

Do ponto de vista constitucional, nada há que 
obste à aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de março de 
1957. – Cunha Melo, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo – Ruy Carneiro – 
Gaspar Velloso – Gilberto Marinho – Lima 
Guimarães – Daniel Krieger – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 308, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 11, de 1957. 
 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
O Projeto de Lei da Câmara número 11, de 

1957, de autoria do nobre Deputado Neiva Moreira, 
concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 a 
Carminha Paes de Abreu, viúva do jornalista  
Vilela de Abreu, assassinado por questões políticas, 
numa praça pública de São Luiz, no Estado do 
Maranhão. 

O morto deixou a viúva e os filhos em 
completo desamparo, sendo a pensão especial, 
nesse caso, uma forma de a União reconhecer os 
méritos de quem tanto dedicou de sua vida e talento 
às lutas em favor da comunidade. 

Somos, assim, de parecer favorável a êste 
projeto de lei. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício – Juracy 
Magalhães, Relator. – Lameira Bitencourt – Othon 
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Mäder – Daniel Krieger – Júlio Leite – Fausto Cabral 
– Lino de Mattos – João Mendes, vencido – 
Lutterbach Nunes – Costa Paranhos – Mendonça 
Clark. 

PARECER 
Nº 309, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 51, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial Cr$ 88.000,00, destinado 
à aquisição de passagens para a viúva e a filha de 
Eurico Martignoni. 

 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O presente projeto autoriza o Poder Executivo 

a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 88.000,00 (oitenta e oito mil 
cruzeiros), a fim de possibilitar o regresso, ao país de 
origem, da viúva e da filha de Eurico Martignoni, 
natural da Suíça que faleceu no cargo de professor 
da Escola Técnica Nacional. 

O projeto é de autoria do Poder Executivo, que 
veio do Congresso acompanhado de Exposição de 
Motivos do Ministro da Fazenda, justificando a 
medida. 

Esclarece o Ministro, que, com o falecimento 
de Eurico Martignoni, que lecionou na Escola 
Técnica como professor, contratado, de 
Eletrotécnica, sua espôsa e sua filha requereram as 
passagens de regresso à Suíça, baseando seu 
pedido na cláusula décima do contrato que vinculou 
o professor à Escola. 

O titular da Fazenda é de opinião que, embora 
o mencionado dispositivo contratual não tenha, 
pròpriamente, previsto a hipótese do falecimento do 
contratado, e, sim, a de "rescisão de contrato", é 
justo – porque é humano – que se proporcionem à 
família do falecido os meios necessários para voltar 
à pátria, tanto mais que, em verdade, com a morte 
do professor, o contrato cessou de existir. 

Tendo em vista que é o próprio Poder 
Executivo que propõe a concessão do favor em 
aprêço, e considerando os numerosos precedentes a 
respeito existentes, esta Comissão se manifesta pela 
aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Fausto 
Cabral, Relator. – Mendonça Clark – Lameira 
Bittencourt – Júlio Leite – Othon Mäder – Lutterbach 
Nunes – Daniel Krieger – Fausto Cabral – Juracy 
Magalhães – Costa Paranhos – Lino de Mattos. 

 
PARECER 

Nº 310, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 71, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 1.200.000,00, para 
auxiliar o desenvolvimento das obras educativas e 
assistenciais da Província Franciscana de Santo 
Antônio, sediada no Estado de Pernambuco, ao 
ensejo do transcurso de seu terceiro centenário e da 
realização do certame histórico cultural. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Pelo presente Projeto de Lei da Câmara, 

número 71, de 1957, é autorizado o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 1.200.000,00, para auxiliar o 
desenvolvimento das obras educativas e 
assistenciais da Província Franciscana de Santo 
Antônio, com sede no Estado de Pernambuco, ao 
ensejo do transcurso de seu terceiro centenário e da 
realização do certame histórico-cultural, programado 
para o corrente ano. 

A entidade beneficiária deverá publicar os 
Anais do referido certame e prestará contas do 
auxílio, até 31 de dezembro de 1958. 

Há já três séculos, a Província  
Franciscana de Santo Antônio vem reali- 
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zando uma obra inestimável, no campo social e 
educativo da região nordestina. A História pátria, 
mesmo, registra fatos notáveis da contribuição dos 
franciscanos, inclusive na revolução pernambucana 
de 1817, onde tantos de seus membros se 
notabilizaram, na luta pela independência. A êles 
muito deve a cultura brasileira, que se enriqueceu 
sobremodo através da obra de um Frei Vicente do 
Salvador, de um Frei Antônio de Santa Maria de 
Jacotão e tantos outros ilustres membros da 
confraria, figuras eminentes de nossa literatura. 

A continuidade dos esfôrços da Província 
Franciscana de Santo Antônio, no sentido da 
formação intelectual, moral e religiosa de várias 
gerações de brasileiros, a par de um programa 
assistencial às populações menos favorecidas, 
impõe, por certo, ao Estado o dever de prestar-lhe a 
pequena ajuda prevista no projeto sob o nosso 
exame. O tricentenário da fundação de tão 
conspícua e benemérita entidade, é, sem dúvida, 
motivo justo, para a efetivação dêsse auxílio. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Daniel 
Krieger, Relator. – Lameira Bittencourt. – Othon 
Mäder – Júlio Leite – Juracy Magalhães. – Lino de 
Mattos. – João Mendes. – Lutterbach Nunes – Costa 
Paranhos – Fausto Cabral. 

 
PARECERES 

NS. 311 E 312, DE 1957 
 

Nº 311, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça – sôbre 

o Projeto de Resolução nº 4, de 1957, que aposenta 
Jacy de Souza Lima, Zelador do Arquivo, padrão PL-8. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
O projeto em apreciação, apresentado pela 

Comissão Diretora, aposenta o Zelador do Arquivo, 
padrão – "PL-8", do Quadro da Secretaria do 
Senado, Jacy de Souza Lima. 

A aposentadoria em causa decorre do 
mandamento do artigo 178, III, da Lei número 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União), verbis. 

"Art. 178. – O funcionário será aposentado 
com vencimentos ou remuneração integral: 

III – quando acometido de tuberculose ativa, 
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, 
paralisia, cardiopatia grave e outras moléstias que a 
lei indicar, na base de conclusões da medicina 
especializada". 

2. O servidor em questão se encontra em 
estado de invalidez, acometido, segundo laudo do 
Serviço Médico competente, de oftalmoplegia 
nuclear progressiva. Deve êle, portanto, ser 
aposentado nos têrmos do artigo 191, item I, da 
Constituição Federal. 

Cabe, aqui, um reparo à redação do Projeto, o 
qual, por evidente lapso, se refere ao item II, do 
artigo 191, da Carta Magna (aposentadoria 
compulsória por limite de idade). 

Além disso, não se concede aos proventos  
do aposentado, no caso em aprêço, o acréscimo  
da gratificação adicional por tempo de  
serviço, contrariando a norma observada em tais 
casos. 

Ainda agora, no projeto que aposenta Ernesto 
Alves de Souza, está previsto o adicional no cálculo 
dos proventos de sua inatividade. 

Afim de corrigir as imperfeições apontadas, 
somos de parecer favorável à proposição em estudo, 
nos têrmos da seguinte: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Substitua-se a redação do projeto pela 

seguinte: 
"Artigo único. – E' aposentado, nos têrmos do 

artigo 191, item I, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 178, item III, da Lei  
número 1.711, de 28 de outubro de 1952  
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da  
União), o Zelador do Arquivo, Padrão PL-8,  
da Secretaria do Senado Federal, Jacy de 
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Souza Lima, incorporando-se aos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente". 

Sala das Comissões, em 7 de maio de  
1957. – Argemiro de Figueiredo, Presidente.  
– Gaspar Velloso, Relator. – Ruy Carneiro –  
Lourival Fontes – Lima Guimarães – Daniel  
Krieger. 

 
Nº 312, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Resolução nº 4, de 1957. 
 
Relator: Sr. João Mendes. 
O Projeto de Resolução número 4, de  

1957, de iniciativa da Comissão Diretora do  
Senado, aposenta, nos têrmos do artigo 191,  
item II, da Constituição Federal, combinado  
com o artigo 178, item III, da Lei número 1.711,  
de 28 de outubro de 1952, (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União), o Zelador  
do Arquivo, Padrão PL-8, Jacy de Souza  
Lima. 

Estabelece o artigo 178, item III, do Estatuto, 
que o funcionário será aposentado com vencimentos 
ou remuneração integral: 

"III – quando acometido de tuberculose ativa, 
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, 
paralisia, cardiopatia grave e outras moléstias que a 
lei indicar, na base de conclusões da medicina 
especializada". 

De acôrdo com o laudo de fls. do Serviço de 
Biometria Médica, o servidor em causa sofre de 
oftalmoplegia nuclear progressiva, estando, assim o 
seu caso enquadrado no artigo 178, item III, do 
Estatuto. 

Como bem salientou o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça, houve um lapso  
da proposição que, ao invés de se referir ao  
item I, do artigo 191, da Constituição, menciona o 
item II, que diz respeito à aposentadoria por limite de 
idade. 

Entretanto a Emenda 1-C supre  
perfeitamente a omissão apontada, inclusive  
no que respeita à justificação adicio- 
 

nal que deve ser incorporada aos proventos de 
inatividade. 

Nestas condições, somos pela aprovação da 
Resolução número 4, de 1957, com a emenda 
número 1-C da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício – João 
Mendes, Relator. – Lameira Bittencourt – Costa 
Paranhos – Mendonça Clark – Lutterbach Nunes – 
Fausto Cabral – Othon Mäder – Daniel Krieger – 
Juracy Magalhães – Júlio Leite – Lino de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 313 E 314, DE 1957 
 

Nº 313, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Resolução nº 7, de 1957, que nomeia 
Themis Garcia de Lacerda, para exercer o cargo de 
Auxiliar Legislativo, classe "J". 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
Projeto de Resolução número 7, de 1957, 

nomeia de acôrdo com a alínea, "e" do art. 61, do 
Regimento Interno, combinado com os §§ 1º e 2º do 
artigo 1º da Resolução número 39, de 1956, para 
exercer o cargo da classe "J" da Careira de Auxiliar 
Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Themis Garcia de Lacerda. 

A nomeação a que se refere êste Projeto 
destina-se a preencher a vaga aberta com a renúncia 
de Geny Xavier Marques, que exercia o cargo de 
Auxiliar Legislativo do Senado. 

A candidata à nomeação proposta pela 
Comissão Diretora, submeteu-se ao necessário 
concurso, obtendo classificação que lhe assegura 
direito ao cargo. 

Somos, assim, de parecer favorável ao Projeto 
de Resolução número 7, de 3 de abril de 1957. 

Sala das Comissões, em 23 de abril de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gilberto Marinho – Lourival 
Fontes – Lima Guimarães – Attílio Vivacqua – 
Gaspar Velloso. 
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Nº 314, de 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Resolução nº 7, de 1957. 
 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O Projeto de Resolução número 7, de 1957, 

nomeia Themis Garcia de Lacerda para exercer o 
cargo de Auxiliar Legislativo, classe "J", do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

A Comissão Diretora justifica o projeto, 
dizendo que, havendo Geny Xavier Marques 
renunciado ao referido cargo, para o qual fôra 
nomeada pela Resolução número 2, de 1957, segue-
se na classificação do concurso a candidata Themis 
Garcia de Lacerda. 

Nessas condições, nada há que se opor ao 
projeto, sendo a Comissão de Finanças por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente. – Fausto Cabral, Relator. 
– Lino de Mattos. – João Mendes – Costa Paranhos 
– Mendonça Clark – Lutterbach Nunes – Juracy 
Magalhães – Daniel Krieger – Júlio Leite – Othon 
Mäder – Lameira Bittencourt. 

 
PARECERES 

NS. 315 E 316, DE 1957 
 

Nº 315, de 1957 
 
Da Comissão de Justiça, sôbre o Projeto de 

Resolução nº 5, de 1957, que aposenta Ernesto 
Alves de Souza, Ajudante de Porteiro, da Secretaria 
do Senado Federal. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
Ernesto Alves de Souza, ajudante de porteiro, 

classe "M", do Quadro da Secretaria do Senado, 
completou a idade necessária à aposentadoria 
compulsória, de que trata o artigo 191 II, da 
Constituição Federal. Além disso, de acôrdo com o 
laudo médico junto ao processado, sofre êle de 
cardiopatia grave (cardiopatia arteriosclerótica), 
 

considerada motivo bastante para a aposentadoria, 
nos têrmos do artigo 178, III, do Estatuto dos 
Funcionários Públicos (Lei número 1.711, de 28-10-
52). 

Em vista de tais motivos, a ilustrada Comissão 
Diretora submete à consideração da Casa o projeto 
de resolução, necessário a aposentadoria do aludido 
funcionário. 

A proposição em causa, por fôrça dos textos 
legais invocados, está em condições de ser 
aprovado por esta Comissão. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – 
Argemiro de Figueiredo, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator – Ruy Carneiro – Daniel Krieger – 
Lourival Fontes – Lima Guimarães. 

 
Nº 316, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Resolução nº 5, de 1957. 
 
Relator: Sr. João Mendes. 
O Projeto de Resolução número 5, de  

1957, de iniciativa da Comissão Diretora do  
Senado Federal, aposenta nos têrmos do art. 191, 
item II, da Constituição Federal, combinado com o 
artigo 178, item III, da Lei número 1.711, de 28  
de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União), o Ajudante de Porteiro, 
classe M, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Ernesto Alves de Souza, incorporando-se 
aos proventos da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

A aposentadoria em causa decorre não  
do item 2 do artigo 191, da Constituição Federal,  
e sim do item I – aposentadoria por invalidez  
– aplicável na espécie o artigo 178, item III do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 
verbis: 

"Art. 178. O Funcionário será aposentado com 
vencimentos ou remuneração integral: 

III – quando acometido de tuberculose  
ativa, alienação mental, neoplasia maligna,  
cegueira, lepra, paralisia, cardiopatia grave e ou- 
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tras moléstias que a lei indicar na base de 
conclusões da medicina especializada". 

O servidor em causa se encontra em estado 
de invalidez, acometido, segundo laudo do Serviço 
de Biometria Médica, de cardiopatia grave 
(cardiopatia, arteriosclerótica) considerada moléstia 
grave para os efeitos do artigo 178, item III, acima 
citado. 

Assim, para corrigir a imperfeição apontada, 
somos de parecer favorável ao Projeto em exame, 
nos têrmos da seguinte: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Substitua-se a redação do Projeto pelo 

seguinte: 
Artigo único. E' aposentado, nos têrmos do art. 

191, item I da Constituição Federal, combinado com 
o artigo 178, item III, da Lei número 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União), o Ajudante de Porteiro, classe M, do 
Quadro da Secretaria do Senado, Ernesto Alves de 
Souza, incorporando-se aos proventos da inatividade 
a gratificação adicional correspondente. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1917. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – João 
Mendes, Relator. – Lameira Bittencourt. – Othon 
Mäder. – Lino de Mattos. – Juracy Magalhães. – 
Daniel Krieger. – Fausto Cabral. – Júlio Leite. – 
Costa Paranhos. – Mendonça Clark. 

 
PARECERES 

NS. 317 E 318, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 1955, que 
aprova o têrmo de contrato celebrado entre a Divisão 
do Material do Ministério da Saúde e a firma Keller 
Weber S. A. – Máquinas Comerciais e Gráficas. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Decreto Legislativo número  

28-A, de 1955, é oriundo da Câmara dos  
Deputados e aprova o têrmo 
 

do contrato celebrado entre a Divisão do Material do 
Ministério da Saúde e a firma Keller Weber S. A. – 
Máquinas Comerciais e Gráficas. 

O Tribunal de Contas recusara registro a  
êsse contrato, pelo fato de não terem sido  
cumpridas as diligências solicitadas por aquêle  
órgão constitucional, no sentido de u'a melhor 
instrução do processo para a devida apreciação 
da legalidade do ato jurídico. Agiu bem o Tribunal 
de Contas. Ocorre, entretanto, que, 
posteriormente, foram cumpridas as formalidades 
exigidas, que diziam respeito à prova de 
personalidade jurídica da firma contratante,  
do pagamento e quitação do impôsto de renda, 
etc. 

A Câmara dos Deputados, à vista do 
processo, resolveu legislar casuísticamente, 
aprovando o contrato ora discutido pelo citado 
Decreto Legislativo. Em boa técnica, poderia o 
processo voltar ao Tribunal de Contas, para que 
êste, nos têrmos do artigo 77 da Constituição da 
República, se pronunciasse melhor sôbre a 
legalidade do contrato. E' o que sustenta, em 
brilhante parecer, anexo, o eminente Senador Auro 
de Moura Andrade. Defende o honrado 
representante de São Paulo, nêsse parecer, a tese 
de que o Poder Legislativo só tem competência para 
conhecer dos contratos em aprêço, depois que o 
Tribunal de Contas decide sôbre a legalidade dos 
mesmos. E o faz, então, em recurso do julgado 
daquele órgão constitucional, adianta o brilhante 
jurista. 

Data venia, discordamos dessa tese. 
O Congresso Nacional, no sistema da 

Constituição, em tais casos, não constitui 
instância revisora dos julgados do Tribunal de 
Contas. Êle funciona soberanamente, muitas 
vêzes alterando julgados, rigorosamente corretos 
daquele órgão constitucional. Não está 
subordinado ao exame das leis e formalidades 
intrínsecas e extrínsecas que presidem a 
estruturação dos atos jurídicos. Decide, no 
exercício de sua soberania, sob a inspiração de 
razões políticas e administrativas. Essa é a 
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melhor doutrina. E decide através de lei nova, 
regulando a matéria como o entende conveniente ao 
interêsse público. A competência do Congresso, 
nesses casos, está prescrita na Constituição. Ela se 
afirma sempre que o Tribunal de Contas nega 
registro aos contratos; isso está bem claro e explícito 
na segunda parte do § 1º do art. 77 da Lei Maior. 
Não importa saber as razões do julgado denegatório 
do registro, para se firmar a competência do 
Legislativo. Basta que haja a decisão recusando o 
registro. E' o que pensamos. 

Isso pôsto, e tendo em vista que as 
formalidades contratuais exigidas pelo Tribunal de 
Contas, foram preenchidas, após o ato denegatório 
do registro, somos de parecer favorável à aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo 28-A, de 1955, 
provindo da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 2 de abril de  
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Lima Guimarães. – Ruy 
Carneiro. – Lourival Fontes. – Lineu Prestes. – 
Daniel Krieger. 

 
Nº 318, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 56, de 1955. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Aos 9 dias do mês de dezembro de 1954 foi 

celebrado contrato entre o Ministério da Saúde e a 
firma Keller Weber S. A. – Máquinas Comerciais e 
Gráficas, para fornecimentos de uma máquina  
de compor "Intertype" ao Colégio Pedro II – 
Internato. 

Indo o processo ao Tribunal de Contas, 
resolveu êste, em sessão de 15 de março de 1955, 
recusar registro ao contrato, por não ter sido 
cumprida a diligência que ordenou, no sentido de 
que: 

1) fôssem apresentados os seguintes 
documentos: 

a) publicação da Ata da Assembléia que 
elegera a então Diretoria: 

b) certidão, atualizada, de cumprimento da Lei 
dos dois terços; 

c) certidão de quitação com o impôsto de 
renda; 

d) prova de personalidade jurídica da 
contratante. 

2) mediante têrmo aditivo, fôsse declarado por 
onde correria a despesa em 1955, a qual deveria ser 
empenhada após o registro das tabelas 
orçamentárias. 

Transmitida essa decisão ao citado Ministério, 
deixou êle decorrer o prazo estabelecido no art. 57 
da Lei 830, de 1949, sem interpor qualquer recurso, 
havendo o Tribunal, em conseqüência, determinado 
o encaminhamento do processo ao Congresso 
Nacional nos têrmos do § 1º, do art. 77, da 
Constituição Federal. 

Na Câmara, foi o contrato aprovado, nos 
têrmos do presente projeto que, chegado ao Senado, 
e examinado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, mereceu, desta, parecer favorável, sob o 
fundamento de que as formalidades contratuais 
exigidas pelo Tribunal de Contas foram preenchidas 
após o ato denegatório do registro. 

Diante do exposto, e tendo em vista a 
utilidade, para o Colégio Pedro II, de u'a máquina de 
compor, esta Comissão opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Daniel 
Krieger, Relator. – Lameira Bittencourt. – Othon 
Mäder. – Júlio Leite. – Juracy Magalhães. – Lino de 
Mattos. – João Mendes. – Lutterbach Nunes. – Costa 
Paranhos. – Fausto Cabral. 

 
PARECERES 

NS. 319 E 320, DE 1957 
 

Nº 319, de 1957 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 1956, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas, 
denegatória ao registro do contrato celebrado entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a firma 
Construtora Helios Ltda. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
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Denegou o Tribunal de Contas registro ao 
contrato celebrado entre o Ministério da Educação e 
Cultura e a firma construtora Hélios Ltda., para obras 
de reparo e reformas nas dependências da Escola 
Técnica Nacional, nesta Capital e, na forma do § 1º 
do artigo 77 da Constituição, enviou o processo ao 
Congresso Nacional para sua decisão. 

A Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados, tomando 
conhecimento do assunto, formulou o Projeto  
que recebeu o número 59-56, em que manteve a 
decisão do Tribunal sendo aprovado pelo plenário da 
Casa. 

Justa é a decisão denegatória, fundada na 
exigüidade do prazo para execução das obras. 

Realmente, firmado o contrato em 15 de 
dezembro de 1955, estabeleceu-se na cláusula 5ª 
que as obras deveriam ficar concluídas em 31 de 
dezembro do mesmo ano, e ainda com a obrigação 
de iniciar a construção cinco dias após o registro do 
Tribunal. 

O valor do Contrato é de Cr$ 430.000,00. Só a 
23 de dezembro foi submetido o contrato à 
apreciação do Tribunal, isto é, 8 dias antes de 
terminar o prazo da execução. 

Diante da evidente impossibilidade do 
cumprimento do contrato, impunha-se a denegação 
do registro. Pela aprovação do projeto, que é 
constitucional. 

Sala das Comissões, em 26 de março de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Lourival Fontes. – Argemiro de Figueiredo. 
– Gilberto Marinho. – Daniel Krieger. – Ruy Carneiro. 
– Gaspar Velloso. – Attílio Vivacqua, com ressalva 
de seu ponto de vista sôbre a matéria. 

 
Nº 320, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 59, de 1956. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Em sessão de 23 de dezembro de  

1955, o Egrégio Tribunal de Contas da 
 

União denegou registro ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a firma 
Construtora Hélios Ltda., para obras de reparos e 
reforma nas dependências da Escola Técnica 
Nacional. 

Motivou essa decisão o fato de o contrato 
impugnado estabelecer prazo exíguo para a 
execução das obras. 

Não houve recurso da repartição interessada e 
o Tribunal, ratificando sua decisão, enviou o 
processo ao Congresso Nacional, nos têrmos do 
artigo 77, § 1º, da Constituição Federal. 

Na Câmara dos Deputados, a douta Comissão 
de Orçamento e Fiscalização Financeira, acolhendo 
as razões arguidas pela referida Côrte de Contas, 
resolveu confirmar-lhe a decisão denegatória, na 
forma do presente projeto de Decreto Legislativo. 

De fato, o contrato não deveria ser aprovado, 
pois, firmado a 15 de dezembro de 1955, estabelece, 
pela sua cláusula 5ª, que as obras deveriam ser 
concluídas até 31 do mesmo mês e ano e ainda com 
a obrigação de a firma contratante iniciá-las cinco 
dias após o registro do Tribunal. 

E', portanto, evidente a impossibilidade de 
cumprir-se o aventado. 

Somos, assim, pela aprovação do presente 
projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Daniel 
Krieger, Relator. – Lima Guimarães. – Fausto Cabral. 
– Costa Paranhos. – Mendonça Clark. – Lutterbach 
Nunes. – Júlio Leite. – Lino de Mattos. – Othon 
Mäder. – João Mendes. 

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

Dou a palavra ao nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, primeiro orador inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, amanheci hoje com o mesmo bom humor 
sadio com que, há poucos dias, floreou desta tribuna 
o nosso eminente colega Senador Mem de Sá. 

Como S. Exa., sou admirador das flôres  
e um apreciador do mês de maio. Sr.  
Presidente, confessando que me sin- 
  



– 288 – 
 
to com aquêle humor um tanto britânico que vicejou 
na prosa ilustrada com que nos brindou o eminente 
parlamentar gaúcho, tecerei, entretanto, 
considerações num mais modesto terra à terra. 

O nobre Senador Mem de Sá, sem dúvida, 
figura exponencial desta Casa... 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido pela 
generosidade e excesso de V. Exa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
há excesso. 

Com estilística que, de certo modo, lembra as 
côres das vívidas flores, deliciou-nos, a nós, homens 
de coração rude, quando, aqui, com algumas 
daquelas farpas delicadas, alvejou também o meu 
eminente chefe, Dr. Adhemar de Barros. 

Realmente, o Sr. Adhemar de Barros gosta  
de voar, ao contrário de mim, seu lider nesta  
Casa, que voa muito pouco. O gôsto, porém,  
pelo vôo revela o dinamismo dos nossos homens 
públicos e temos, como primacial exemplo, o  
caso do Senhor Juscelino Kubitschek. O nosso 
amável Presidente da República, vez por outra, 
transpõe horizontes, bebe haustos de luz,  
transporta-se às plagas mais distantes de nossa 
Pátria para conhecer, in loco, a necessidade de 
nossa gente. 

O Dr. Adhemar de Barros também é inquieto, 
sob êsse ponto de vista. Ama o vôo; e quem sabe se 
não sonhará com uma viagem à estratosfera? E' 
possível. 

Sr. Presidente, noto que, hoje, os jornais 
noticiam que, possìvelmente, do meu Rio Grande do 
Norte chegará o Governador Dinarte Mariz, um dos 
grandes saltões dos espaços. Até mesmo o 
eminente Sr. Paulo Sarazate dá sua fugidinha; e não 
vem fazer outra coisa, nesta Capital da República, 
senão lembrar ao Senhor Juscelino Kubitschek que 
os governos udenistas também são governos da 
Pátria, também são governos da Nação e, portanto, 
governos filhos de Deus. 

Ora, o Dr. Adhemar de Barros, se,  
porventura, pleiteou junto do Senhor  
Juscelino Kubitschek duzentos milhões de  
cruzeiros, nada mais fêz que aquilo 
 

que tem sido feito tantas vêzes por algumas das 
figuras mais eminentes da União Democrática 
Nacional, que se encontram à testa de governos no 
País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Só duzentos milhões? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Reporto-me, se não me engano a uma referência de 
V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não! V. Exa., vejo, 
como homem de bom gosto, não leu meu discurso. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
seja V. Exa. modesto. Quem sente a frescura 
deliciosa dos rios e o encanto das flôres nas 
pradarias gaúchas, não pode deixar de ser homem 
refinado; não me furtaria, portanto, a render 
homenagem ao espírito ático de V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Prestando-a, V. Exa., 
contudo, não leu meu discurso, porque nêle não falo, 
absolutamente, em duzentos milhões de cruzeiros. 
Disse, muito ao contrário, que o Senhor Adhemar de 
Barros não pôde ir a Brasília, porque ficaria 
esperando, no Aeroporto de Congonhas, o avião que 
tardaria tanto, a ponto de o fazer perder a paciência. 
O Senhor Adhemar de Barros não se contentaria 
com duzentos milhões de cruzeiros. Para a 
administração da cidade de São Paulo, 
provàvelmente, pediria empréstimo de muitas 
centenas de milhões e, quiçá, ultrapassasse a casa 
dos milhões. S. Exa. não é homem de pedir pouco. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Aceito, com muito prazer e agrado, a retificação às 
minhas palavras oferecida pelo nobre Senador Mem 
de Sá. 

Com efeito, Sr. Presidente, se os 
Governadores do Estado do Ceará ou do Rio Grande 
do Norte pedem 50, 100, 200 ou 300 milhões de 
cruzeiros, não é demais que o da capital de São 
Paulo, cujo orçamento é muitas vêzes superior, 
pleiteie, junto ao Govêrno da União, a cifra, que não 
me parece astronômica, de, até mesmo, um bilhão 
de cruzeiros. 

Tudo isso, Sr. Presidente, entretanto,  
é nonada, dentro dêste cavaco com  
que estou, amoràvelmente, defrontan- 
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do-me com êsse gigante gaúcho da palavra falada, o 
Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não diga isso; V. Exa. 
quer mal à minha terra? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Dizia 
eu, Sr. Presidente, que não há razão para que S. Exa. 
não se sinta, com efeito, um espírito dos mais ilustres, 
brilhantes e, sobretudo, dos mais sensíveis. A alta 
sensibilidade é, de fato, uma das características de 
seu temperamento. De seus discursos, não sabemos 
que mais admirar, se o fundo, se a forma. S. Exa. deu 
à sua estilística aquêle tom, aquêle sainete, aquela 
graça inconfundível que retrata um temperamento. Se 
retrata um temperamento o estilo, a leveza de que 
usou, naquela oração, o nobre Senador Mem de Sá, 
havemos de convir que o ilustre representante do Rio 
Grande do Sul é um espírito da mais alta sensibilidade 
artística. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está me 
confundindo. Não mereço nem a sombra das 
homenagens tributadas pela generosidade de meu 
nobre colega. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
tributo a V. Exa. mais do que lhe é devido. Reporto-
me, apenas, ao tom realmente eloqüente de seu 
discurso. Se o nobre colega quiser dar-me a honra 
de recordar, há de lembrar-se de que iniciou suas 
palavras com a evocação ao mês de maio, o mês 
das flôres. Também sou homem que gosto das 
flôres; neste ponto – confesso – apesar de minha 
modestia, sou alma irmã gêmea da do nobre 
Senador Mem de Sá. 

Gosto das flôres, mesmo quando têm caráter 
animal, como as anêmonas, ou quando se chamam, 
como muitas outras, flor do Espírito Santo, flor de 
São Miguel e – quem diria? – até mesmo, flor do 
diabo ou flôres do mal, no estilo de Baudelaire. De 
qualquer forma, são, para mim, flôres – flôres 
vegetais ou animais – os aspectos multifários do 
talento do nobre Senador Mem de Sá, representante 
do Rio Grande do Sul, com que tanto nos deliciamos 
através daquela prosa excelsa. 

S. Exa., de certo modo, quis usar  
do que eu chamaria "humour", aquêle  
humor tão usadiço na prosa britânica, 
 

tão encontradiço na oratória inglêsa. Para mim o fato 
é que foi uma surprêsa, porque, a nós, caboclos, 
difícil é versar êsse estilo; talvez, por dificuldade 
congênita. 

Sinto-me, Senhor Presidente, um tanto  
em apuros no meio das flôres de cetim, que  
outros poderiam chamar de flôres de retórica,  
usadas tão pròdigamente pelo ilustre Senador rio-
grandense. Não fôra para salientar a circunstância 
de que S. Exa., através do riso, como é seu costume, 
também já me desviou, eu me permitiria mudar o 
curso da minha oração para campo inteiramente 
diverso. 

Confesso, porém, Senhor Presidente que,  
sob certo ponto de vista, padeço de um  
pecado mortal – o da gula – gula intelectual, que  
me faz, às vêzes, desdobrar dos propósitos, 
sobretudo quando o prato é, realmente, dos mais 
apetitosos... 

O meu chefe e amigo, Dr. Adhemar de Barros, 
hoje Governador do Estado de São Paulo... 

O SR. MEM DE SÁ: – do Estado? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não, 

da Capital. Bem poderia ser do Estado, até mesmo, 
presidente da República. 

O SR. MEM DE SÁ: – Poderia, mas não é. 
Interrompo-o apenas para retificar essa expressão, 
que Freud explicaria. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradeço a V. Exa. ...Sinto que o nobre colega, me 
interrompendo a cada passo, bem se revela o 
eminente professor que é, corrigindo um seu 
modesto discípulo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sou apenas um humilde 
vigilante. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
E' para mim um prazer, Senhor Presidente, 
encontrar-me na tribuna, tendo ao lado êste 
floreteador incansável, que é o Senador Mem de  
Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Manejo durindana 
enferrujada; ao passo que Vossa Excelência, um 
florete florentino. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. Exa. 
opõe um florete ao meu pobre espadagão. Tenha paciên- 
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cia e permita que o seu humilde colega explique, de 
fato, os motivos que o trouxeram à tribuna. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' o que estou 
esperando com grande satisfação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O 
meu eminente chefe, Dr. Adhemar de Barros, é, com 
efeito, um homem de temperamento, um homem de 
ação. E' possível que S. Exa., sob certo aspecto 
comparativo, já que falamos de flôres, lembre o 
nosso comuníssimo maracujá, a flor da Paixão, como 
V. Exas. sabem. 

Sr. Presidente, o nosso eminente amigo e 
chefe, Dr. Adhemar de Barros, teve sempre,  
como lema de Govêrno, trabalhar. E' um  
trabalhador incansável; é um homem que hoje 
poderá estar aqui, e amanhã, acolá; mas onde quer 
que esteja é de mangas arregaçadas para o 
trabalho... 

O SR. MEM DE SÁ: – Às vêzes, sem 
mangas... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Admitamos. Às vêzes, as mangas estorvam os 
trabalhadores. Depende da oportunidade. Há 
ocasiões em que é até vantagem ser descamisado. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Sr. Adhemar de 
Barros não é, pròpriamente, um descamisado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não; 
S. Exa. é dêsses homens de temperamento, que 
tanto pode estar de mangas arregaçadas, como de 
mangas descidas, ou, até mesmo, descamisado – S. 
Exa. não faz muita questão dêsses detalhes. 

O SR. MEM DE SÁ: – Descamisado, porque é 
um homem feliz. O homem feliz, segundo a lenda, 
não tinha camisa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E' um 
homem feliz? 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. o está dizendo 
ao afirmar que é descamisado; só acredito o seja 
como homem feliz. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Meu nobre colega, o homem feliz pode, na verdade, 
ser o homem que não tinha uma camisa, mas,  
na acepção moderna, dentro das sociedades 
 

dinâmicas, é o homem que trabalha, porque o 
trabalho é que dá realmente a felicidade. É êle que 
alimenta o homem e lhe permite sentir-se mais 
conforme a natureza humana, e – por que não dizer? 
– até mais próximo de Deus. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? (Assentimento do orador) – 
Já agora, o homem feliz encontra terrível concorrente 
em matéria de trabalho, na pessoa do Senhor 
Juscelino Kubitschek, que afirma levantar-se 
diàriamente às quatro horas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vê V. 
Exa. como o nobre Sr. Adhemar de Barros anda 
sempre em boa companhia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Arcades ambo. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Et 

florentis etates, talve... Meu nobre colega, V. Exa. 
sabe que há uma flor medicinal das mais curiosas – 
o nobre Senador Lameira Bittencourt, apreciador do 
cachimbo, não está presente – é a flor cachimbo. É 
não sòmente decorativa, mas também medicinal. 
Como o uso do cachimbo, na nossa maneira 
correntia de dizer, no Nordeste, faz a bôca torta, o 
meu prezado colega, Senador Mem de Sá, não pode 
deixar de trazer para o debate o nome do honrado 
Sr. Juscelino Kubitschek. 

O SR. MEM DE SÁ: – Por associação de 
idéias. V. Exa. está falando no Sr. Adhemar de 
Barros e me lembrei do Sr. Juscelino Kubitschek. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vejo 
que V. Exa. continua nos mesmos jogos florais da 
inteligência. 

Sr. Presidente, tenho pelos homens do Rio 
Grande do Sul grande simpatia e, até mesmo, não 
obstante a distância, por singular contraste, invulgar 
cordialidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Somos todos rio-
grandenses. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Justamente, V. Exa. atalhou-me. Estou vencido, 
estou nocaute. 

O SR. MEM DE SÁ: – E o Norte está sempre 
por cima.  
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Faltava, Sr. Presidente, nesta minha oração, 
lotearmos qualquer coisa. Façamos um lote dos 
nossos propósitos e distribuamos entre nós êsses 
canteiros floridos da inteligência em que o  
perfume excede a invulgar floração da capacidade 
de dialética do meu nobre colega, Senador Mem de 
Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – O "lote" de flôres fica 
para V. Exa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O 
nobre colega não gosta das flôres? 

O SR. MEM DE SÁ: – Não gosto dos  
"lotes" 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. gosta de uma só flor. E' questão de 
temperamento, eu gosto dos jardins. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. gosta do "lote". 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Enquanto V. Exa, se embevece ante uma flor, eu, 
confesso, extasio-me diante de canteiro de  
flôres; de um lote florido que é, para mim,  
alguma coisa de paisagìsticamente encantador. 
Quantas vêzes tenho à margem das estradas, 
descido para contemplar, à distância, um canteiro de 
flores! 

O SR. MEM DE SÁ: – Canteiro é melhor. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 

questão de expressão, meu nobre colega, mas 
ambas traduzem a mesma idéia. Sr. Presidente, dizia 
eu: o Dr. Adhemar de Barros, Governador da  
cidade de São Paulo, pretende realizar uma obra 
digna do seu nome, das suas responsabilidades de 
Chefe do partido de que sou modesto Líder nesta 
Casa. Encontrou uma Prefeitura crivada de  
dívidas; não vou atribuir a situação a quem quer  
que seja, porque é, realmente, o espelho  
do que acontece no Brasil. Talvez rara seja a 
Prefeitura; que não se encontre em situação de 
falência. Encontrar a Prefeitura nessas condições e 
não tentar fazer alguma coisa para trazer 
melhoramentos ao povo, seria, realmente, desmentir 
todo o seu passado, todo o seu propósito e, mesmo, 
tôdas as suas aspirações. 

De qualquer sorte, o Govêrno Federal, 
dispondo de maiores possibilidades financeiras, vem 
amenizando e socorrendo essas situações de 
governos estaduais e municipais. O Presidente 
Juscelino Kubitschek, neste particular, tem sido até 
mesmo pródigo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Isso não! Discordo de 
V. Exa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Assistimos, na Paraíba, ao caso de Campina 
Grande, onde é figura excelsa o nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo. O Sr. Presidente da 
República concedeu-lhe o Serviço de Águas, velha 
aspiração daquele povo, o que mereceu aqui 
louvores claros e positivos do bravo povo paraibano. 

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

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ouço 
V.Exa. com muita satisfação. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A Prefeitura da 
Capital de São Paulo não precisa, e naturalmente 
não pleiteará, própriamente, favor do Govêrno 
Federal. Já do meu tempo, quando Prefeito, havia 
um pedido de empréstimo feito à Caixa Econômica 
Federal de São Paulo. Nestas condições, o que a 
Municipalidade bandeirante deseja é que, dos 
recursos da economia paulista, depositados naquela 
entidade lhe seja fornecido empréstimo à 
semelhança dos que têm sido concedidos a outros. 
Citarei, apenas, o caso da cidade do Salvador, 
Capital da Bahia. Há menos de um ano, recebeu ela 
da Caixa Econômica empréstimo, a prazo longo e 
juros módicos, superior a duzentos milhões de 
cruzeiros. Nas mesmas condições o vem 
concedendo a outras Municipalidades. Assim, o que 
a Prefeitura pleiteia é pura e simplesmente o 
fornecimento de recursos, da própria economia de 
São Paulo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Agradeço ao nobre Senador Lino de Mattos e peço 
vênia para lembrar ao meu eminente colega, Senador 
Mem de Sá, que acaba de ser prestada explicação 
cabal a propósito da possivel pretensão do Dr. 
Adhemar de Barros de obter empréstimo para a Pre- 
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feitura da Capital do Estado de São Paulo. 
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 

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

honra-me sobremaneira. 
O SR. MEM DE SÁ: – Estou cada vez mais 

convencido de que V. Exa., como homem de bom 
gosto literário, não leu meu discurso. Se o houvesse 
feito, teria visto que, absolutamente, não entrei no 
mérito nem discuti se era justo ou injusto o 
empréstimo pleiteado; nem disse se possível ou 
impossível, nem o critiquei ou louvei. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Certo. 
O SR. MEM DE SÁ: – Disse, apenas, que o 

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
afirmava, no discurso de 1º de maio, que resistiria a 
tôdas as pressões inflacionárias. Referi-me que 
S.Exa. estava sendo muito avaro para o crédito 
privado e para o crédito a Estados e Municípios. 
Perguntei então, inocentemente, se êle resistiria aos 
pedidos que lhe estavam sendo dirigidos, não 
apenas pela Prefeitura de São Paulo, cujos direitos 
não discuto, nem oculto, mas, também, pelo Govêrno 
de Minas Gerais, pela Prefeitura do Distrito Federal 
e, até, pela Prefeitura da minha Pôrto Alegre. Apenas 
isto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradeço muito a V. Exa. esta explicação. O nobre 
colega não me leve a mal; considero, entretanto, 
essa inocência de V. Exa. como o que costumamos 
chamar de flor do diabo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Realmente, não podia 
ser flor de outra coisa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Apenas a inocência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que Vossa 
Excelência, em contraposição a mim, é a flor de um 
anjo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permita-me o nobre colega fique mesmo dentro da 
flor do pecado. 

Sr. Presidente, não declarei que o Senador 
Mem de Sá, entrando no mérito do assunto, 
condenara ou censurara o Dr. Adhemar de Barros 
por pretender aquêle empréstimo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdão! Vossa 
Excelência não leu isto no meu discurso. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Como V.Exa., no entanto naquele discurso que é, 
realmente, uma peça notável pela graça,  
leveza e mesmo pela verve, houvesse feito  
alusão; em resposta a um aparte ao nobre  
Senador Lima Guimarães, ao humor que se 
sublimava através daquela oração, suspeitei – e 
peço, neste ponto de vista, minhas desculpas a S. 
Exa. – de que, quando se referiu ao Dr. Adhemar de 
Barros, talvez quisesse também ridendo castigat 
mores. 

Eis porque, transponho o muralhai para entrar 
um pouco no mérito. Esta preliminar não sei a que 
flor rescende. Como sabe V. Exa., Senhor 
Presidente, e não ignora o Senado, há flôres que têm 
perfume e outras que não o têm. Há flôres  
como a Flor do Campo, que, possivelmente, existe 
no Rio Grande do Sul, porque viceja também  
no meu Nordeste, onde lança a sua cor amarela 
pelas campinas; de manhã, quando despertamos, o 
nosso olfato todo se contamina com o odor dessas 
flôres. 

O SR. MEM DE SÁ: – Confesso  
a Vossa Excelência minha ignorância em matéria de 
flôres. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O 
nobre colega não pode fazer esta assertiva, pois a 
peça admirável a que me reportei era evocativa ao 
campo, ao mês e as flôres. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ao mês das flôres; não 
quer dizer que eu as conheça como V. Exa. o 
demonstra. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
estou demonstrando conhecê-las; apenas me torno 
uma réplica da alta sensibilidade olfativa, visual e 
intelectual de V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a  
V. Exa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, retorno ao meu objetivo, ainda que sentido 
os lançados do meu nobre colega, Senador Mem de 
Sá. Desejo demonstrar que o Dr. Adhemar de Barros, 
atual Prefeito eleito da Capital do Estado de São 
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Paulo, não poderia deixar de procurar, no Govêrno 
Federal, os elementos indispensáveis para dinamizar 
a alta administração. Estou na esperança de que S. 
Exa. encontrará eco na boa vontade do eminente e 
honrado Presidente da República. Senhor Juscelino 
Kubitschek; e encontrará eco porque, com efeito, 
neste ponto de vista, isto é, no atender ao interêsse 
público, muito mais do que ao interêsse particular, o 
Chefe da Nação vem demonstrando uma 
receptividade excepcional. 

Vou dar um exemplo a V. Exa., aliás com 
meus louvores. 

No meu Estado, o Rio Grande do Norte, o 
Governador Dinarte Mariz, ex-Senador, portanto, ex-
colega nosso e pessoa muito conhecida nesta Casa, 
ao assumir as rédeas da administração, reconheceu 
e proclamou que se encontra impossibilitado, até, de 
atender ao pagamento do funcionalismo. 

Procurou o Presidente Juscelino Kubitschek; e 
S.Exa., homem que não olha para essas coisas 
mesquinhas de partidarismo. imbuído do mais alto 
espírito público, emprestou ao Governador udenista 
do Estado do Rio Grande do Norte sessenta milhões 
de cruzeiros. 

Desejo ainda declarar ao Senado que o Sr. 
Dinarte Mariz vem constantemente a esta Capital; 
vôa para esta metrópole muito mais do que o Dr. 
Adhemar de Barros; pleiteia a liberação de verbas 
que interessam ao meu Estado e encontra da parte 
do Presidente Juscelino Kubitschek uma boa 
vontade tal, que é o primeiro a proclamá-la, pública e 
notòriamente. 

Sr. Presidente, o Dr. Adhemar de Barros 
encontrou a Prefeitura paulista com um deficit 
alarmante, que vem de muitos anos passados. 
Defrontou-se com o plano de realizações a que 
aludiu, há pouco, um ex-Prefeito da capital 
bandeirante, o qual também pretendeu executar –  
obra sadia – o nobre Senador Lino de Mattos. 
Verificou, porém. não ser possível, com os  
recursos ordinários, impulsionar o desenvolvimento 
daquela cidade; e socorreu-se da própria  
economia paulista, isto é, dos depósitos na Caixa 
Econômica Federal, de São Paulo, através de 
solicitação ao Govêrno da República, a fim de reali- 
 

zar a tarefa administrativa para que foi chamado. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa. 

mais um aparte? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 

não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Neste particular 

eu não posso deixar passar o discurso brilhante de 
V. Exa.... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
obrigado. 

O SR. LINO DE MATTOS: – ...sem consignar 
nos Anais desta Casa, que deixei a Prefeitura de São 
Paulo, profundamente amargurado com o tratamento 
que à minha administração foi dispensado pelo 
Presidente da República, Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. Conforme acentuei em outro 
aparte a V. Exa., ao tempo da minha administração 
fui obrigado, em conseqüência da situação difícil 
daquela municipalidade, a solicitar da Caixa 
Econômica Federal, de São Paulo, um empréstimo 
de trezentos milhões de cruzeiros. O Conselho 
Administrativo da referida Instituição aprovou o meu 
pedido. Submetido à consideração do Conselho 
Superior das Caixas Econômicas, no Rio de Janeiro, 
graças à dedicação, em particular, do hoje nossa 
colega, Senador Lineu Prestes, com o apoio dos 
demais conselheiros, foi aquêle empréstimo 
concedido. Provada, ficou, então, a existência de 
recursos suficientes nos cofres da Caixa Econômica 
Federal de São Paulo. O Sr. Presidente da 
República, entretanto, através do Ministro da 
Fazenda, Senhor José Maria Alkmin, até o dia em 
que renunciei àquele cargo, não havia determinado 
fôsse feito o pagamento do empréstimo à Prefeitura 
bandeirante. Igual sorte teve o meu sucessor, Dr. 
Wladimir de Toledo Pizza, que completou o meu 
mandato a oito de abril do corrente ano; sem  
que a Presidência da República determinasse a 
entrega do numerário pertencente à Prefeitura,  
uma vez que o empréstimo já foi concedido. A  
Caixa Econômica Federal já o aprovou. Nós,  
os sociais progressistas, esperávamos que o 
Presidente Juscelino Kubitschek demonstrasse 
imediatamente seu aprêço à administração de São 
Paulo, determinando, no dia seguinte à posse do 
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Sr. Adhemar de Barros, a entrega do referido 
numerário. S. Exa., entretanto, já completou o 
primeiro mês de administração e a ordem ainda não 
foi dada. Oxalá, querido amigo e líder de minha 
bancada, Senador Kerginaldo Cavalcanti. tenha o 
discurso de V. Exa. o condão de despertar o Sr. 
Presidente da República para a situação 
administrativa da Municipalidade de São Paulo. S. 
Exa. não deve permitir que o mês das flôres, o mês 
de maio, se encerre sem autorizar a Caixa 
Econômica de São Paulo a fornecer o empréstimo. 
Como declarei de início, não se trata de dinheiro do 
Govêrno Federal, nem de emissão, como poderia 
ocorrer ao espírito brilhante do Senador Mem de Sá, 
mas tão-sòmente de entregar à administração de 
São Paulo dinheiro da Caixa Econômica de São 
Paulo, dos brasileiros que trabalham naquele Estado 
para ser aplicado em benefício da população 
paulista, da qual provém essa economia. 

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

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
prazer. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Cheguei há 
pouco e ouvi o final do aparte do Senador Lino de 
Mattos, com a máxima atenção. 

Devo, entretanto, declarar a S. Exa. que o 
Estado natal do Sr. Presidente da República, Minas 
Gerais, cuja Govêrno está acusado de retardamento 
de 4 a 5 meses no pagamento de seus funcionários, 
também vem pleiteando um empréstimo à União 
que, até hoje, não lhe foi concedido. A política 
financeira do Govêrno, anti-inflacionária, de restrição 
de créditos e de todos os meios necessários ao 
equilíbrio das finanças públicas, impõe a Sua 
Excelência a restrição absoluta de créditos, que vêm 
sendo negado ao seu próprio Estado natal, 
responsável – pode-se dizer – pela sua eleição à 
Presidência da República. Não é pois, estranhável o 
procedimento para com a Prefeitura de São Paulo, 
igual ao usado com relação ao Estado de Minas 
Gerais. 

O SR. LINO DE MATTOS (dirigindo-se ao 
orador): – V. Exa. permite outro aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
muito prazer, ouvirei os apartes de V .Exa. que. 
sobremaneira, me honram e serão intercalados no 
meu discurso. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O nobre Senador 
Lima Guimarães confessou, estar chegando neste 
instante; conseqüentemente, não acompanha o 
discurso de V. Exa. desde o princípio; do contrário, 
teria ouvido o início do meu aparte, quando afirmei 
não se tratar de pedido novo e, sim, de empréstimo 
já concedido pela Caixa Econômica de São Paulo, 
desde o tempo e roque tive a honra de ser Prefeito 
daquela Municipalidade – portanto, há mais de um 
ano – e já aprovado pelo Conselho Administrativo da 
Caixa Econômica de São Paulo e pelo Conselho 
Superior das Caixas Econômicas, nesta Capital. 
Ocorre ainda a circunstância de dispor e Caixa 
Econômica de São Paulo dos recursos necessários 
para essa operação. Não se trata, pois. de emissão. 
No caso mencionado pelo nobre Senador Lima 
Guimarães, é bem possível que a União, para 
atender às necessidades do Govêrno mineiro, veja-
se na contingência de emitir. Aí, o caso é diferente. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O empréstimo é 
do Banco do Brasil. Devo informar que, apesar da 
decisão do Conselho Administrativo das Caixas 
Econômicas de São Paulo e do Conselho Superior 
da Caixa Econômica Federal empréstimos dessa 
natureza reclamam o "placet" do Sr. Ministro da 
Fazenda, sem o qual não se podem realizar 
empréstimos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Exatamente por 
isto o empréstimo da minha Prefeitura está trancado 
na gaveta do Senhor Ministro. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – E S. Exa. dentro 
do plano de restrição de créditos, está naturalmente 
sacrificando o empréstimo concedido a São Paulo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Peço 
permissão aos meus nobres colegas para dizer mais 
alguma coisa, pois está prestes a terminar a hora do 
Expediente. 

Sr. Presidente, as palavras proferidas tão 
insistentemente pelo meu querido amigo, Senador 
Lino de Mattos. 
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teriam despertado uma tempestade neste recinto se, 
porventura, o fato que S. Exa. estereotipa 
configurasse, ao menos mui ao longe, qualquer má 
vontade do Presidente Juscelino Kubitschek em 
atender aos Governadores da União Democrática 
Nacional. Como verificamos, porém, Sua Excelência, 
que não atendeu com presteza aos desejos da 
Prefeitura da Capital paulista, nem mesmo às 
aspirações do Governador do Estado de Minas 
Gerais, foi presto em conceder a alguns Governos, 
de Partidos adversos, as vantagens incisivamente 
pleiteadas. 

O Sr. Juscelino Kubitschek, neste particular, 
item sido realmente pródigo, atendendo, com os 
recursos da União, não só a diversos governos, 
como a várias Prefeituras. E' possível que, contando-
se as Prefeituras, neste país, por alguns milhares, 
fiquem à margem algumas centenas delas, o que 
constitui injustiça notória, como no caso da Capital 
do Estado de São Paulo. 

Uma aspiração administrativa, entretanto, que 
apenas mudou do governante, passando das mãos 
do nobre Senador Lino de Mattos para o seu 
substituto legal, durante um período relativamente 
curto, e que ora é de uma administração que deverá 
ser prolongada, a do Dr. Adhemar de Barros, de 
certo modo estabelecerá um nexo de continuidade. 

O Presidente Juscelino Kubitschek, desde que 
atenda ao que porventura pleiteie o Dr. Adhemar de 
Barros, com esta mor parte, terá sanado aquêle 
hiato administrativo, permitindo uma obra sadia e 
reprodutiva. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao ilustre orador que falta 
apenas um minuto para o término da hora do 
Expediente. 

O SR. CUNHA MELLO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a Casa sôbre 
se consente na prorrogação regimental da  
hora do Expediente, para que o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti possa continuar seu brilhante 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – Os  
Senhores Senadores que aprovam o  
requerimento do nobre Senador Cunha Mello, 
 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Continua com a palavra a nobre Senador 

Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – À 

gentileza do meu nobre colega, Senador Cunha 
Mello, os meus agradecimentos; à benevolência dos 
meus ilustres pares, a minha gratidão e a V. Exa., Sr. 
Presidente, minhas homenagens. 

Já dissera eu que estava no remate destas 
considerações; já advertira de que não as levaria por 
mais tempo. Assim, Sr. Presidente, a interrupção, em 
nome do Regimento, com que me honrou V. Exa., 
constituiu, apenas, uma pausa para outra pausa 
maior, que é o fim desta modesta oração. 

Não desejo, porém, encerrar minhas palavras 
sem que elas, como flôres de cetim, se estendam, 
odoríferas, para o meu prezado e eminente colega 
Senador Mem de Sá. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. CUNHA MELLO: – Não termine V. Exa. 
suas considerações antes de encontrar a verdadeira 
causa dessa afluência de pedidos de auxílio para 
Municípios e Estados, que todos os dias chegam ao 
Sr. Presidente da República. A verdadeira causa 
reside na má distribuição de rendas, adotada pela 
Constituição de 1946, entre Município, Estado e 
União. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, o nobre Senador Cunha Mello, 
constitucionalista, homem de pensamento e de 
ação... 

O SR. CUNHA MELLO: – Muito obrigado a V. 
Exa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
...desejaria que eu não terminasse esta oração  
sem me reportar a circunstâncias passadas,  
que se prenderam à má distribuição de rendas entre 
os Municípios, o Estado e o Poder Central. 
Confesso, porém, a S. Exa. que, se fizesse tal 
derivação, me afastaria nitidamente dos meus 
propósitos; como que iniciaria peça nova, que não 
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está na minha vontade. Eis por que apresento  
a S. Exa. as minhas desculpas, aguardando  
outra oportunidade, em que, porventura, suas  
luzes nos tragam subsídio mais fecundo no 
particular. 

Sr. Presidente, ia agradecer e pedir desculpas 
ao nobre Senador Mem de Sá, a quem muito admiro. 
S. Exa. chegou a esta Casa precedido de uma 
auréola de inteligência, discernimento e alta 
competência, e. aqui não fêz mais do que corroborar 
êsses predicados, dando-nos, a tôda hora, o 
exemplo de sua intrepidez e, também, dêsse 
cavalheirismo que de fato é uma modalidade do 
espírito gaúcho. 

S. Exa. é um homem de idéia; Sua Excelência 
é um homem de pensamento; S. Exa. é um homem 
de cultura e, como homem de cultura e como  
homem de pensamento e de idéia, estima, 
certamente, mais do que eu, uma tertúlia amável, em 
que as flôres da retórica desabrocham perfumadas e 
vicejam, como devem vicejar em maio, tôdas ss 
esperanças e tôdas as ilusões. (Muito bom; muito 
bem! Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 
Cavalcanti, o Sr. Presidente deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mourão Vieira, 
reassumindo-a depois. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr.  
Senador Onofre Gomes enviou à Mesa  
discurso a fim de ser publicado, na forma  
do disposto no art. 98, parágrafo 2º, do Regimento 
Interno. 

 
DISCURSO SUPRA REFERIDO 

 
O SR. ONOFRE GOMES: – Senhor 

Presidente. 
Em sessão da semana passada, meu  

ilustre colega e conterrâneo, Senador Fausto Cabral, 
teceu objetivas considerações sôbre as condições 
difíceis em que permanece o pôrto de  
Fortaleza, quando, com providências relativamente 
simples, é fácil realizar conhecidas medidas 
decorrentes de estudos e observações, que  
de muita melhorariam sua impositiva colaboração à 
economia de nosso Estado, cujo povo tão pro- 
 

gressista e esforçado tanto diligencia por subsistir e 
progredir. 

O prolongamento do molhe e a ampliação do 
enrocamento de sua face exterior para melhormente 
proteger a bacia contra o assoreamento, já 
contribuiriam para melhorar as possibilidades de 
atracação e, conseqüentemente, o embarque e 
desembarque de passageiros e as operações de 
carga e descarga de mercadorias. 

Mas a providência matriz é não cortar as verbas 
destinadas à execução dos trabalhos das obras de 
complementação da manutenção e ampliação do pôrto. 

E por isso venho juntar minha voz à do 
Senador Fausto Cabral, no apêlo da nossa gente ao 
Presidente da República e ao Ministro da Viação, 
para que tal não aconteça, certos que ambos 
estamos da nunca indecisa gratidão de nossos 
conterrâneos aos dois esclarecidos patrícios a quem 
nos dirigimos confiadamente. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

312, de 1952, que altera os artigos 663 e 688 do 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), tendo Pareceres 
(ns. 171 e 172, de 1957) das Comissões de: 
Constituição e Justiça, favorável, com as Emendas que 
oferece (ns. 1-C e 2-C); e de Legislação Social, 
contrária ao Projeto e à Emenda nº 2-C propondo 
constitua projeto em separado a Emenda nº 1-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e as emendas. (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Sôbre a mesa, um requerimento que vai ser 

lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 164, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 126, letra "i",  

do Regimento Interno, requeiro preferên- 
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cia para o Projeto de Lei da Câmara nº 312, de 1952, 
a fim de ser votado antes das respectivas emendas. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1957. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. Ficam prejudicadas as 

emendas. 
E' o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 312, DE 1952 

 
Altera os arts. ns. 663 e 688 do Decreto-lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os prazos de investidura a que se 

referem os arts. 663 e 668 do Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, são equiparados ao 
estabelecido na alínea "b" do art. 693 do mesmo 
Decreto-lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplica aos vogais das Juntas de Conciliação e 
Julgamento e dos Tribunais Regionais do Trabalho 
nomeados antes da vigência desta lei. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São as seguintes as emendas prejudicadas: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Acrescente-se ao Projeto os seguintes 

dispositivos: 
Art. 2º O artigo 693 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, fica acrescido da seguinte alínea: 
c) haverá dois suplentes de representantes 

classistas de empregadores e dois de empregados 
nomeados conforme a alínea anterior. 

Art. 3º O parágrafo 2º do art. 696 do mesmo 
Decreto-lei nº 5.452, passará a ter esta redação: 

"Para os efeitos do parágrafo anterior ou em 
casos de interrupção e licença superior a 30 dias, a 
convocação do substituto será feita pelo Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho e recairá no 
suplente mais idoso, se se tratar de representante 
classista". 

Art. 4º Os representantes classistas nos 
Tribunais de Trabalho, que venham desempenhando 
as respectivas funções por mais de dez anos 
ininterruptos, serão conservados nas mesmas 
enquanto estiverem no exercício das suas 
respectivas categorias econômicas ou profissionais. 

 
EMENDA Nº 2-C 

 
Suprima-se o parágrafo único do artigo 1º do 

mencionado Projeto, passando o art. 2º a ser o art. 
5º. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 25, de 1954, que dispõe sôbre os 
recursos na Justiça Eleitoral, tendo Parecer 
contrário, sob nº 259, de 1957, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
A votação será feita artigo por artigo. 
Os Srs. Senadores que aprovam o artigo 1º 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. Ficam prejudicados os demais. 
E' o seguinte o projeto rejeitado em primeira 

discussão, que vai ao Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 25, DE 1954 

 
Dispõe sôbre recursos na Justiça Eleitoral. 
 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1º As decisões dos Tribunais  

Regionais Eleitorais são, de modo ge- 
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ral, terminativas e, de modo particular: 

I – quando relativas à expedição de diploma 
em eleição municipal – (Constituição, artigo 121, III); 

II – quando versarem sôbre matéria de fato e a 
respectiva prova; 

Art. 2º Para que seja admitido recurso contra 
decisão do Tribunal Regional Eleitoral "proferida 
contra expressa disposição de lei" (Constituição, 
artigo 121, I) é imprescindível seja essa 
contrariedade frontal de evidência que não comporte 
dúvida e independa de interpretação, de indagação, 
ou de controvérsia infundada. 

Art. 3º O recurso com fundamento em 
"divergência na interpretação de lei entre dois ou 
mais tribunais eleitorais" (Constituição, artigo 121, II) 
só é admissível quando os casas invocados forem 
absolutamente idênticos e sujeitos, por isso, à 
mesma disposição legal, aplicada, por interpretações 
diversas, diferentemente. 

Art. 4º O Tribunal Regional Eleitoral não dará 
prosseguimento, deixando-o de remeter ao Tribunal 
Superior Eleitoral, ao recurso de sua decisão que se 
não conforme com as disposições desta lei. 

Parágrafo único – No recurso que chegar ao 
Superior Tribunal Eleitoral com infringência das 
disposições desta lei, o relator considerará, ainda 
quando não argüida por interessado, 
obrigatòriamente e em preliminar, a infringência 
desta lei. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, dou a palavra ao nobre 
Senador Mendonça Clark, primeiro orador inscrito 
para esta oportunidade. (Pausa). 

Não se achando S. Exa; presente, tem a 
palavra o nobre Senador Gomes de Oliveira, 
segundo orador inscrito. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, estamos vivendo, de novo, um 
momento de certa inquietação, que não se deveria 
compreender mais, no estágio de progresso  
a que chegamos – político, social e econômico, –  
pois é inegável, que o Brasil já galgou, no cenário 
 

internacional, posição de relêvo e conquistou índice 
de desenvolvimento que nos equipara, não digo aos 
grandes países, mas inegàvelmente àquelas Nações 
médias que se esforçam para ocupar lugar entre os 
povos de maior progresso. 

No estrangeiro encara-se o Brasil coma Nação 
que está realmente abrindo horizontes para o futuro 
e apresentando perspectivas das mais lisongeiras. 

Foi o que li, ainda hoje, num jornal de língua 
inglêsa, que se publica nesta Capital. Transmitindo-
nos impressões do presidente de uma grande 
companhia comercial, com largos interêsses na 
América do Sul. Vemos como êsse eminente homem 
de comércio encara o futuro dos países sul-
americanos, pelas riquezas de que são detentores, 
pelo espírito de compreensão que já apresentam, 
pela favorável ambiente que mostram, no sentido do 
desenvolvimento cada vez maior das iniciativas 
privadas, dando-nos a segurança de que 
constituímos um campo magnífico para aplicação do 
capital estrangeiro, para iniciativas vindas de povos 
mais adiantados. Carecemos precisamente da 
capital alienígena, para desenvolvermos os vários 
setores de nossas atividades e as nossas fontes de 
riquezas naturais. 

Apesar de tôdas essas perspectivas que se 
nos apresentam e que mostramos aos olhos dos 
estrangeiros, aspecto desfavoráveis também são 
ressaltados nos comentários, a respeito da 
tranqüilidade e da estabilidade social e política dos 
países sul-americanos. 

Basta lembrar, Sr. Presidente, – e aí estará, 
talvez, a razão maior das reservas levantadas a 
propósito da vida nos países sul-americanos – que, 
na Argentina, ainda há pouco, governava um ditador, 
que se poderia chamar de ditador, constitucional, 
porque, realmente, Perón se tinha enquistado nas 
leis, na Constituição daquele país, embora com 
espírito, sem dúvida, ditatorial. Vimos como terminou 
êsse período de ditadura na Argentina. 

Em nosso próprio país, uma figure que 
passará à história não como um simples e repudiado 
ditador, mas como uma das personalidades  
de maior relêvo e mais marcantes da vida política 
  



– 299 – 
 
do País, Getúlio Vargas, só pelas suas qualidades 
exponenciais pôde manter o regime ditatorial, tanto 
tempo. Só pelas virtudes políticas e pessoais, que 
ornavam a sua personalidade, pôde êle prolongar um 
regime excepcional na América do Sul. Mesmo 
assim, vimos como terminou em 1945 e em 1953, 
malgrado já se constituir um govêrno legal, embora 
sob a influência, ainda, daquele período ditatorial. 

Infelizmente, já tendo conquistado o poder 
numa eleição livre, Getúlio Vargas foi ainda vítima 
daquelas prevenções, da oposição que o regime 
ditatorial tinham provocado em certos setores da 
opinião pública do País. 

Vemos, agora, como outro ditador, na 
Colômbia, desaparece, voando, precipitadamente, 
para o estrangeiro depois de sofrer a violência de 
uma oposição que o teria massacrado no palácio, se 
lá continuasse. 

Eis, Sr. Presidente, como terminam os 
Governos de exceção, como acabam os ditadores. 
Parece, porém, que não aprendemos não haver 
outro regime senão aquêle que se constitui e 
funciona dentro da lei. Não há outra estabilidade 
senão aquela com base na lei... 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem! 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – ...nem outra 

legalidade senão a que se inspira no respeito aos 
direitos do cidadão e à vontade da opinião pública, 
bem como na faculdade de o povo; livremente 
escolher seus representantes e mandatários. 

Sr. Presidente, diz-se, agora, que nosso País 
está passando momentos de intranqüilidade. E' 
incrível que ainda se fale em intranqüilidade da vida 
constitucional, depois de tantos exemplos e 
experiências malogradas. E' inconcebível que não 
tenhamos aprendido, na lição dura dos fatos, que os 
problemas de uma Nação como a nossa, talvez mais 
complexas do que os de qualquer outra, devido às 
nossas imensas regiões, de tendências tão 
diversificadas, não são resolvidos com regimes 
fundados fora da lei e da Constituição. 

E ainda falamos em intranqüilidade, e nos 
excessos aqui e ali, neste ou naquele setor político 
ou jornalístico, excessos que não deveriam  
abalar Instituições ou intranqüilizar o povo, se não 
 

fôssemos demasiado crédulos para nos deixarmos 
empolgar por campanhas exageradas que se dizem 
inspiradas no interêsse público, mas que trazem 
precisamente conseqüências perniciosas para o 
bem-estar, tranqüilidade e segurança do povo 
brasileiro. 

Dizia-me, outro dia, ilustre personalidade 
militar que viera do estrangeiro, que, em tôda parte, 
encontrou grande simpatia pelo nosso País e desejo 
de nos auxiliar e de colaborar conosco, a fim de que 
possamos levar adiante a tarefa que temos sôbre os 
ombros, o destino que o nosso País nos reserva. A 
afirmação era a de que vivemos num regime 
democrático tranqüilo e seguro, mas dessa 
afirmação desnecessária eu sentia a dúvida que 
emergia. 

Aí está, Sr. Presidente, por que ainda vivemos 
na dúvida e na desconfiança de povos que já se 
estratificaram na consciência dos regimes 
democráticos, das instituições livres: é que ainda 
vêem a América do Sul como um continente em 
ebulição, incapaz de encontrar o seu destino dentro 
do trabalho tranqüilo e das instituições democráticas. 
Dizia essa personalidade que era preciso dar 
desconto .ao espírito arrebatado dos latinos de que 
descendemos; que éramos realmente, um povo algo 
trepidante nas nossas opiniões, nos nossos 
arroubos, nas nossas tendências e aspirações. Eis 
por que parece a quem nos olha que estamos 
sempre na iminência de uma erupção econômica e 
financeira, de uma convulsão que, realmente, nos 
poderia levar a conseqüências desastrosas, se fôsse 
apenas aparente. No fundo, somos uma democracia 
tranqüila e segura; entretanto, Senhor Presidente, 
nas Casas parlamentares, sobretudo, os rumores 
diários envolvem uma ameaça pairando no ar, como 
se não tivéssemos ainda encontrado o rumo 
definitivo e tranqüilo de nossos destinos. 

Desejo, entretanto, advertir os políticos e para 
êles apelar e, talvez mais, para os órgãos de 
publicidade, no sentido de que não contribuam para 
a exacerbação dos ânimos, a fim de que não pareça 
estarmos sempre agitados e a caminho de uma 
revolução. E' necessário que não se perturbe a  
vida de trabalho que precisamos ter e que os Go- 
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vernos têm interêsse em levar, de vez que os preocupa 
a consecução de fins altos, a realização de obras e de 
planos. Os governantes desejam deixar alguma cousa 
que marque o esfôrço de seu período de gestão. 

Não obstante, parece que somos sempre 
levados a essas exaltações. Os próprios órgãos de 
Imprensa como que se comprazem em as cultivar, 
dando mais vulto aos assuntos que possam 
emocionar a opinião pública. 

Dir-se-á que êsse é o aspecto realmente 
interessante para a Imprensa diária ou para as 
estações de rádio – levar ao povo os assuntos com 
aquêle colorido que possa impressionar os leitores 
ou os ouvintes. Convenhamos em que já nos temos 
excedido sob êste aspecto e nos capacitamos das 
nossas responsabilidades. 

A população brasileira, em todos os recantos 
do País, vive a indagar de nós, seus representantes, 
quando em visita aos Estados, o que há, o que se diz 
e o que se pensa fazer na Capital. 

Sr. Presidente, ainda hoje pude verificar tal fato, 
realmente impressionante na vida jornalística nacional. 

O eminente colega, Senador Mem de Sá, 
pronunciou discurso quase despretencioso, pois que 
S. Exa. quando traz assunto de mais fundo, procura 
escrevê-lo e lê-lo para os seus Pares. 

Inegàvelmente, S. Exa. – como talvez aquêles 
outros colegas que têm predicados oratórios – num 
improviso empresta o brilho da vivacidade ao seu 
discurso e é, sem dúvida, ouvido como sempre com a 
atenção e o respeito que merece. Não obstante o calor 
de suas palavras, tive a impressão de que o nobre 
Senador Mem de Sá iniciou um discurso quase que 
despretencioso, fazendo-o em benefício do povo. 

No Distrito Federal a exaltação de ânimos é 
constante em conseqüência do trabalho dos órgãos 
de publicidade. 

Ontem, ainda, encontrava eu uma senhora 
que, tendo em mãos dois dos mais extremados 
vespertinos, me dizia:  

"Ando preocupada em buscar a verdade nesta 
dolorosa contingência que estamos vivendo.  
Quem tem razão? O que se pretende fazêr deste 
País? Cada um dos jornais que leio dá-me 
impressão diferente. Não chego nunca à convicção 
 

do que desejo saber: das coisas reais, verdadeiras 
do nosso País e da nossa política..." Um pouco de 
política – essa nossa política de todos os dias – a 
política de oposição ao Govêrno, comentando a 
demissão do Chefe de Polícia. E, na verdade, um 
alto cargo, e o fato mereceria comentários. Não se 
tratava, porém, de assunto importante; era apenas, 
vamos dizer, uma especulação da oposição ao 
Govêrno, num caso que poderia dar margem a 
especulação. 

Foi, sem dúvida, um grande discurso o que S. 
Exa. fêz, sobretudo com o complemento dos apartes 
que eminentes Senadores lhe deram; não encerrava, 
no entanto, matéria semelhante às que costuma 
versar nesta Casa. 

Vemos hoje, entretanto, pelos grandes jornais, 
sem exceção do sisudo, do realmente ponderado 
órgão da imprensa nacional, o "Jornal do Comércio" 
– como se deu realce, como se abriram "manchetes" 
por causa do discurso do nobre Senador Mem de Sá. 
Talvez em nenhuma outra oração, S. Exa. tivesse 
tido tanta "chance" com a Imprensa como nesta, em 
que comentou fato político que daria margem, 
poderíamos mesmo dizer, a ligeiro comentário 
político. 

A circunstância demonstra, Senhor Presidente, 
como procuramos excitar a opinião pública; como 
trazemos para o grande público, dando-lhes vulto e 
criando-lhes corpo, assuntos que, na realidade, não 
têm a importância capital que os próprios interêsses 
nacionais estariam exigindo. Não é tema básico, 
construtivo, para a oposição comentar, a saída de 
um Ministro ou de um Chefe de Polícia. 

Verificamos, assim, como agem os órgãos de 
publicidade, talvez sem o querer, instintivamente, no 
desejo de satisfazer os reclamos da opinião pública, 
dos seus leitores, leitores latino-brasileiros, que 
gostam de excitar-se, de ler publicações 
sensacionais, que preferem ver uma:grande 
manchete sôbre assunto de somenos importância a 
ler um bom artigo referente a problema básico de 
interesse do País. 

Sr. Presidente, não me anima  
qualquer desejo de atritar-me com a  
Imprensa. Sei o quanto ela vale e signifi- 
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ca, sobretudo para nós, que temos vida pública; e o 
que representa de excepcional para a divulgação dos 
nossos trabalhos e sua real importância na 
contribuição para o estudo e solução dos problemas 
públicos. Sou um grande leitor de jornais; aliás, não 
apenas leitor; tenho pilhas de pastas e de envelopes 
com recortes de artigos e comentários da nossa 
imprensa. Não estaria, portanto, nesta tribuna, 
fazendo, restrições ao trabalho patriótico, ao esfôrço 
magnífico da nossa Imprensa no debater assuntos 
de interêsse geral e no divulgar os fatos que dizem 
respeito à coletividade. 

Fui levado a êste comentário para mostrar 
como vivemos num clima de excitação; como o País 
se agita, porque certo jornal publicou um artigo ou 
determinado Deputado pronunciou discurso 
sensacional; como criamos crises, verdadeiras 
tempestades em copo dágua, mas que agitam e 
sensibilizam a opinião pública, provocam a 
intranqüilidade e produzem um mal-estar que já 
tínhamos o direito de não sofrer mais. 

Um país como o nosso, com tantos problemas 
a serem debatidos, encarados e resolvidos, não 
pode dispersar ou distrair a sua atenção; cabe-lhe 
concentrá-la em assuntos realmente básicos à 
consecução dos seus fins e do seu próprio destino. 
Não deveríamos estar, diàriamente, sujeitos às 
excitações e ameaças criadas por insignificantes 
fatos políticos, os quais, excessivamente ampliados, 
geram aquêle ambiente que seria preferível não 
sentirmos. 

Desejamos, pois, com estas palavras, Sr. 
Presidente, apelar para quantos tenham 
responsabilidade na vida jornalística, na vida política 
e na vida radiofônica, a fim de que evitemos o 
sensacionalismo desnecessário em assuntos de 
menor importância; para que possamos dar ao povo 
dêste Brasil imenso, cujos habitantes se espalham 
pelas mais distantes regiões, melhores condições de 
vida; para que vivamos mais tranqüilos e não 
pensemos nunca, jamais, que seremos presa inerme 
de aventuras militares ou políticas, no sentido de 
 

levar êste País para rumos que não sejam aquêles 
da verdadeira Democracia. (Muito bem. Muito bem! 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao Plenário 
que esteve em meu gabinete o Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, Sr. Victor Nunes Leal. 
S. Exa. entregou-me cópia da proposta orçamentária 
hoje encaminhada pelo Chefe da Nação à Câmara 
dos Deputados e a qual fica à disposição dos Srs. 
Senadores para quaisquer consultas e estudos. 

Como é evidente a falta de número, para o 
prosseguimento dos trabalhos, vou levantá-los. 
Designo para a sessão de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 354, de 1950, que abre, ao Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 50.000.000,00, 
como contribuição do Brasil ao esfôrço de guerra das 
Nações Unidas para a defesa da República da 
Coréia, tendo Pareceres (ns. 245 a 247, de 1957), 
das Comissões: de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; e de Relações Exteriores e de 
Finanças, contrários. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 405, de 1956, que concede isenção de 
impostos e taxas alfandegárias para um órgão duplo, 
destinado ao Colégio Salesiano Santa Rosa, de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro tendo Pareceres 
favoráveis (números 217 e 218, de 1957), das 
Comissões: de Economia; e de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 65, de 1957, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 15.585.821,90, destinado à 
complementar pagamento de transporte de malas 
postais por via aérea, tendo Parecer favorável sob 
número 271, de 1957, da Comissão de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 10 

minutos. 
 



37ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 15 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha 
Mello – Sebastião Archer – Victorino  
Freire – Arêa Leão – João Mendes – Mendonça 
Clark – Onofre Gomes – Fernandes Távora – 
Kerginaldo Cavalcanti – Georgino Avelino – 
Reginaldo Fernandes – Ruy Carneiro –  
João Arruda – Argemiro de Figueiredo –  
Apolônio Salles – Novaes Filho – Nelson  
Firmo – Ezechias da Rocha – Freitas Cavalcanti – 
Rui Palmeira – Júlio Leite – Lourival  
Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães – 
Lima Teixeira – Carlos Lindenberg – Sá  
Tinoco – Lutterbach Nunes – Arlindo  
Rodrigues – Alencastro Guimarães – Caiado de 
Castro – Gilberto Marinho – Lineu Prestes –  
Lino de Mattos – Costa Paranhos – Pedro 
Ludovico – Sylvio Curvo – João Villasbôas – 
Filinto Müller – Othon Mäder – Alô Guimarães – 
Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira –  
Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo – Daniel 
Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt. – 
(50). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 50 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor 4º Secretário, servindo de  

2º, procede à leitura da Ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Senhor 2º Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECERES 

NS. 321 E 322, DE 1957 
 

Nº 321, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 267, de 1955, que 
institui o Dia da Saúde Dentária. 

 
Relator: Sr. Benedicto Valladares. 
O presente projeto, oriundo de Mensagem do 

Executivo, que visa a instituir o “Dia da Saúde 
Dentária”, teve parecer favorável desta Comissão. 

Indo a plenário, o nobre Senador João 
Villasbôas apresentou emenda substitutiva ao 
parágrafo único do artigo 1º. Essa emenda transfere 
para o dia 25 de agôsto as solenidades que deviam 
realizar-se em 25 de outubro e muda a entidade de 
classe incumbida do patrocínio das comemorações. 

Com relação à transferência do dia, achamos 
que não foi feliz a emenda, pois 25 de agôsto é o dia 
dedicado ao Patrono do Exército, Duque de Caxias, 
cujos festejos devem ser todos em sua honra. 

Quanto à mudança da atribuição de 
patrocinar as comemorações para outra entidade 
de classe, tendo o projeto sido elaborado pelo 
Ministério da Saúde Pública, deveria ser ouvido 
êsse Ministério. Deixamos, porém, de reque- 
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rer sua audiência, porque a esta Comissão compete 
apenas opinar sôbre a legalidade e a 
constitucionalidade da emenda. 

Em conclusão, a emenda, embora 
constitucional, deve ser rejeitada pela sua 
inconveniência, visto como o dia 25 de agôsto já 
consta, por lei, do calendário de nossas 
comemorações cívicas, como o “Dia do Soldado”. 

Sala das Comissões, em 3 de julho de 1956. – 
Cunha Mello, Presidente. – Benedicto Valladares, 
Relator. – Daniel Krieger. – Gilberto Marinho. – 
Moura Andrade. – Argemiro de Figueiredo. – Lima 
Guimarães. 

 
Nº 322, de 1957 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 

Emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 267, de 
1955. 

 
Relator: Sr. Ezechias da Rocha. 
Volta à Comissão de Educação e Cultura o 

Projeto de Lei oriundo do Poder Executivo, que 
institui o Dia da Saúde Dentária, cujas 
comemorações serão realizadas a 25 de outubro de 
cada ano. 

Sôbre a matéria já nos manifestamos 
favoràvelmente. 

Ao figurar, porém, na Ordem do Dia para 
discussão e votação, foi o Projeto emendado pelo 
nobre Senador João Villasbôas, propondo que as 
comemorações do Dia da Saúde Dentária fôssem 
realizadas anualmente a 25 de agôsto, sob o 
patrocínio da Federação Nacional dos 
Odontologistas, com a colaboração da União 
Odontológica Brasileira, contràriamente ao que 
dispunha o Projeto, que determinava ficassem as 
comemorações “a cargo das entidades dentárias e 
sob a orientação da União Odontológica Brasileira”. 

Apreciada pela Comissão de Justiça, foi a 
emenda rejeitada por inconveniente, visto como o dia 
25 de agôsto já é destinada pelo calendário de 
nossas comemorações cívicas, à celebração em 
todo o território nacional do “Dia do Soldado”. 

Ao ser encaminhado novamente a esta 
Comissão, ficou deliberado que sôbre a emenda supra 
mencionada fôsse ouvido o Ministério da Saúde. 

Pelo Aviso nº 174, de 29 de abril próximo 
passado, chegou-nos a resposta ministerial à 
consulta desta Comissão. 

O Ministério da Saúde é de parecer que, 
tanto a União Odontológica Brasileira, como a 
Federação Nacional de Odontologistas, não 
obstante colimarem objetivos diferentes, por se 
constituírem entidades representativas de classe, 
situam-se no mesmo plano hierárquico, podendo, 
desta forma, ser-lhes igualmente atribuída a tarefa 
de colaborar nas comemorações do Dia de Saúde 
Dentária. 

Em conseqüência, julga o Ministério de bom 
alvitre, com o qual estamos de pleno acôrdo, que, 
para conciliar os interêsses em jôgo, já que as 
reivindicações de ambas as entidades visam de 
igual forma às altas finalidades públicas em prol 
da campanha de higiene dentária, que as 
comemorações sejam levadas a efeito  
com a colaboração das duas referidas 
sociedades. 

Julgando que esta é a solução mais acertada, 
propomos que à Emenda de plenário, do ilustre 
Senador João Villasbôas, seja apresentada uma 
subemenda, em que não só se atenda a uma 
solução conciliatória, que o caso reclama, como 
objetive estabelecer que as comemorações devam 
ser patrocinadas pelo Serviço Nacional de Educação 
Sanitária, órgão que, pelo Decreto nº 10.013, de 17-
3-42, compete “formar na coletividade brasileira uma 
consciência familiarizada com os problemas de 
saúde”. 

Nestas condições, apresentamos a seguinte 
subemenda à Emenda nº 1. 

“Substitua-se o parágrafo único do art. 1º do 
projeto pelo seguinte”: 

“Parágrafo único. As comemorações serão 
realizadas a 25 de outubro de cada ano, em todo o 
território nacional, sob o patrocínio do Serviço 
Nacional de Educação Sanitária do Departamento 
Nacional de Saúde, com a colaboração da União 
Odontológica Brasileira e da Federação Nacional dos 
Odontologistas”. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Ezechias da Rocha, 
Relator. – Gilberto Marinho – Mourão Vieira – Nelson 
Firmo – Reginaldo Fernandes – Mem de Sá. 
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EMENDA A QUE SE REFEREM OS 
PARECERES ACIMA 

 
EMENDA Nº 1 

 
Art. 1º parágrafo único – redija-se da seguinte 

forma: 
“As comemorações serão realizadas a 25 de 

agôsto de cada ano, em todo o território nacional, 
sob o patrocínio da Federação Nacional dos 
Odontologistas, com a colaboração da União 
Odontológica Brasileira”. 

 
Justificação 

 
Esta atribuição está compreendida entre as 

prerrogativas que a Consolidação das Leis do 
Trabalho determina às entidades sindicais, existindo, 
portanto, já uma Federação, órgão sindical superior e 
de base nacional, técnico consultivo do Govêrno e 
representativo oficial da classe, único reconhecido 
pelo Ministério do Trabalho, que já vem 
demonstrando sua atuação na defesa da classe que 
representa, não sòmente no setor sindical, como em 
todos onde tem sido necessário agir em benefício 
dos interêsses dos cirurgiões-dentistas, conseguindo 
a apresentação de projetos no Congresso e 
encaminhando outros e defendendo, no Ministério do 
Trabalho, os interêsses ligados à odontologia, bem 
como nos demais Ministérios, não deve ser dado a 
outro órgão esta atribuição, mesmo porque está 
incluída entre as prerrogativas que lhe atribuiu a 
Consolidação das Leis do Trabalho e já reiterado na 
Portaria nº 29, de 23 de setembro, do Ministério do 
Trabalho, que veda a outras associações exercerem 
atividades atribuídas às entidades sindicais. Não 
deve o Govêrno conceder a entidade não oficial 
estas comemorações quando já existe uma oficial e 
que vem trabalhando pelo prestígio e defesa dos 
cirurgiões-dentistas, mesmo porque está o atual 
Govêrno empenhado em prestigiar e desenvolver o 
sindicalismo brasileiro. Isto pôsto, sugerimos esta 
emenda, que, sem ferir as prerrogativas das 
entidades sindicais, permite sejam delegadas 
atribuições a outra associação odontológica, que 
poderá colaborar eficientemente nas comemorações 
 

desta data, de interêsse geral para a classe 
odontológica brasileira. 

Sala das Sessões, em 15-5-956. – João 
Villasbôas. 

 
PARECERES 

NS. 323 E 324, DE 1957 
 

Nº 323, de 1957 
 
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 1957, que 
regulamenta o exercício da profissão de Assistência 
Social. 

 
Relator: Sr. Sylvio Curvo. 
A lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953, 

disciplinou o ensino do Serviço Social e criou o 
diploma de Assistente Social. 

O projeto nº 6-57, oriundo da Câmara, 
regula o exercício dessa profissão. Da leitura dos 
pareceres das Comissões de Justiça, de 
Legislação Social e de Educação e Cultura 
daquela Casa do Congresso, concluímos que o 
projeto inicial, de autoria do Deputado Lauro Cruz, 
foi escoimado dos incovenientes e imprecisões ali 
apontados. 

O Serviço Social tem adquirido uma 
importância cada vez maior no conjunto de 
providências que o Estado e a iniciativa particular 
vão tomando para prevenir e remediar alguns dos 
males da sociedade. De simples atividade 
vocacional, para a qual não se exigia mais do que o 
espírito de caridade, o Serviço Social, pela 
complexidade dos problemas que teria de enfrentar, 
foi enriquecendo-se de uma experiência tamanha 
que, hoje, constitui, também, uma técnica baseada 
sôbre uma série de conhecimentos especializados. 
É por isso mesmo que somos favoráveis a que seja 
regulamentada a função de Assistente Social, 
apesar do inconveniente que, em casos 
semelhantes, a regulamentação traz, por vêzes, de 
estiolar as vocações espontâneas. Mas se o 
Serviço Social é uma profissão, para cujo exercício 
o indivíduo precisa habilitar-se, impõe-se a sua 
regulamentação. 

 



– 305 – 
 
Parece-nos, portanto, que o projeto deve 

 ser aprovado pelo Senado, tal como veio da 
Câmara. 

Sala das Comissões, em 23 de abril de 1957. 
– Neves da Rocha, Presidente. – Sylvio Curvo, 
Relator. – Fausto Cabral. – João Arruda. 

 
Nº 324, de 1957 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 1957. 
 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
O projeto de lei, ora em exame nesta 

Comissão, tem por objetivo regulamentar o exercício 
da profissão de Assistente Social. 

Já a Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953 
dispõe sôbre os objetivos do ensino do Serviço 
Social, sua estruturação e as prerrogativas dos 
portadores de diplomas de Assistentes Sociais e 
Agentes Sociais. 

Foi essa lei, posteriormente, regulamentada 
pelo Decreto nº 35.311, de 2 de abril de  
1954. 

A proposição em tela estabelece, 
inicialmente, a indispensável liberdade do 
exercício da profissão de Assistente Social, em 
todo o território nacional, restringindo, em 
seguida, a faculdade de exercê-la a três 
categorias de pessoas: a) os possuidores de 
diploma expedido por escolas brasileiras de 
Serviço Social oficiais ou reconhecidas; b) os 
diplomados por institutos estrangeiros em Serviço 
Social, cujos diplomas tenham sido revalidados 
de acôrdo com as exigências da legislação 
vigente no Brasil; c) os agentes sociais, de 
conformidade com o que dispõe o artigo 14 e  
seu parágrafo da Lei número 1.889, acima 
referida. 

Dispõe ainda o projeto sôbre as atribuições 
dos Assistentes Sociais, a saber: direção de 
escolas de Serviço Social, ensino de disciplinas do 
currículo escolar, compreendidas na Lei nº 1.889; 
direção e execução do Serviço Social em 
estabelecimentos públicos e particulares; 
aplicação dos métodos e técnicas específicos dos 
Serviço Social tendentes à solução dos problemas 
sociais. 

Como se vê, as faculdades outorgadas 
 aos Assistentes Sociais para que 
 

possam exercer proficientemente a sua importante e 
nobre função, sobretudo nos dias que correm, 
assoberbados de angustiantes problemas sociais, 
harmonizam-se perfeitamente com a orientação 
metodológica compatível com o nível superior do 
ensino por êles cursados em três séries, de duração 
de um ano cada uma e com o estudo das disciplinas 
realizado para a sua formação teórica e prática. 

Os diplomados pelos cursos de Assistente 
Social, que, hoje, no Brasil, já somam perto de 30, 
pelo fato de se constituírem elementos qualificados e 
categorizados neste Serviço Assistencial, visto que 
recebem formação técnica que os habilita 
oficialmente à execução e direção do Serviço Social, 
necessitam ter sua profissão disciplinada em lei, para 
que melhor possam contribuir para a formação de 
um ambiente que proporcione a solução adequada 
dos problemas sociais. O Projeto está bem 
elaborado e, portanto, em condições de merecer a 
aprovação desta Comissão. 

Julgamos, apenas, que ao art. 6º do projeto se 
substituam as expressões evidentemente 
inadequadas e gramaticalmente incorretas: “se 
praticará” por: “aplicar-se-á”. 

E’ o que propomos através da seguinte 
emenda de redação: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Ao art. 6º 
onde se diz: “...se praticará...” diga-se: 

“aplicar-se-á...” 
Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 

– Lourival Fontes, Presidente. – Gilberto Marinho, 
Relator. – Mourão Vieira. – Ezechias da Rocha. – 
Reginaldo Fernandes. – Nelson Firmo – Mem de Sá. 

 
PARECERES 

NS. 325 E 326, DE 1957 
 

Nº 325, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1957, que 
revoga o parágrafo 4º do art. 260 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
O projeto, visando ao fortalecimento da 

unidade sindical, dentro da sistemá- 
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tica do nosso direito social, objetiva a inclusão nos 
Sindicatos dos Estivadores do pessoal a êles 
estranho, encarregado das operações de estiva de 
mercadorias, tanto nas embarcações principais, 
como nas auxiliares. 

Contra a proposição, cujo mérito é de 
competência específica da Comissão de Legislação 
Social, nada pode ser argüida do ponto de vista 
constitucional. 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. – 
Cunha Mello, Presidente. – Gilberto Marinho, 
Relator. – Lima Guimarães. – Ruy Carneiro. – 
Gaspar Velloso. – Benedicto Valladares. – Argemiro 
de Figueiredo.– Daniel Krieger. – Attilio Vivacqua. 

 
Nº 326, de 1957 

 
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1957. 
 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
De autoria do ilustre Senador Lourival Fontes, 

o Projeto em exame, revoga o parágrafo 4º do art. 
260, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-
lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943). 

Diz o citado parágrafo 4º: 
“Tôdas as operações de estiva de 

mercadorias, tanto nas embarcações principais, 
como nas auxiliares, de qualquer tonelagem, que na 
data do Decreto-lei nº 2.032, de 23 de fevereiro de 
1940, eram executadas por pessoal estranho ao 
Sindicato de Estivadores, continuarão a ser feitas 
livremente”. 

A redação do Decreto-lei acima citado foi 
revigorada em 1944, pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20 
de março. 

A finalidade do parágrafo é excluir as pessoas 
que executam tais serviços das disposições contidas 
no Título III, Capítulo I, Seção VIII da Consolidação, 
inclusive da regra genérica de remuneração do 
serviço de estiva, prevista no artigo 270 por meio de 
taxas estabelecidas na base de toneladas de 
mercadorias e aprovados, para cada pôrto, pela 
Comissão de Marinha Mercante. 

Como bem salienta o seu autor, a exceção 
não mais se justifica, em face da evolução do 
sindicalismo brasileiro que precisa ser ainda mais 
fortalecido. 

O enquadramento dêsse pessoal avulso nos 
Sindicatos, parece uma providência acertada, 
deferindo a execução dos serviços de estiva 
exclusivamente às entidades estivadoras. 

Assim, perfeitamente justificado o Projeto da 
nobre Senador Lourival Fontes, a Comissão de 
Legislação Social opina pela aprovação do mesmo. 

Sala das Comissões, em 8 de maio de 1957. – 
Neves da Rocha, Presidente. – Fausto Cabral, 
Relator. – João Arruda. – Sylvio Curvo. – Ruy 
Carneiro. 

 
PARECER 

Nº 327, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 287, de 1956, que cria 
a Comissão de Desenvolvimento do Planalto de 
Ibiapaba, no Estado do Ceará, subordinado ao 
Ministério da Agricultura. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
A requerimento do nobre Senador Fernandes 

Távora, o projeto em causa volta a esta Comissão, 
para que se pronuncie sôbre “erros de redação” e 
faça “as necessárias correções” na proposição. 

Reexaminando a proposição, êste órgão 
técnico nada encontra nela, no tocante às suas 
atribuições regimentais, que permita sugerir as 
correções de que trata o requerimento em aprêço. 

Opinamos, assim, por que a matéria deva 
voltar à consideração do Plenário, o qual, se assim o 
entender, ouvirá o órgão regimentalmente 
competente, no caso, a Comissão de Redação. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Ruy Carneiro, Relator. 
– Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. – Lineu 
Prestes. – Gilberto Marinho. – Lourival Fontes. – 
Gaspar Velloso. – Rui Palmeira. – Argemiro de 
Figueiredo. 
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O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. NOVAES FILHO (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente. Motivo de saúde 
impediu-me associar-me pessoalmente ao júbilo do 
povo de Caruaru pelo transcurso do primeiro 
centenário dessa bela e próspera cidade do agreste 
pernambucano. 

Pernambuco inteiro, por tôdas as suas fôrças 
políticas, econômicas e sociais, une-se ao povo de 
Caruaru na alegria em que o meu Estado festeja a data 
centenária da sua segunda cidade em população, 
espírito de adiantamento e vigor econômico. 

Em cem anos de vida, Caruaru pôde e soube 
realizar um progresso imenso. Com serviço de água, 
energia e luz de Paulo Afonso, com rodovia de 
cimento ligando-a ao Recife, é, pelo seu delicioso 
clima, muito procurada por famílias da Capital e do 
litoral do Estado para veraneio. E’ sede do bispado, 
ocupando a sua mitra D. Paulo Hipólito e possui 
ótimos educandários. 

Tem bom comércio, e a sua feira é conhecida 
como das maiores e mais abundantes do Nordeste. 

Na vida pública do meu Estado, Caruaru 
sempre atuou através de líderes de comprovada 
popularidade, como João Guilherme de Pontes e 
Manoel Pôrto, ambos Senadores estaduais na 
primeira República. 

Hoje representa-se na Assembléia do Estado 
pelos operosos e competentes parlamentares Irineu 
Pontes Vieira, Tabosa de Almeida, Cícero de Souza 
e Ednaldo de Souza, e na Câmara Federal, pelo 
brilhante Deputado José Pontes Vieira. O saudoso 
Pedro de Souza, propulsor da sua indústria, 
animador de suas melhores iniciativas, Prefeito e 
Deputado Federal, foi líder autêntico e insubstituível 
pelo cavalheirismo e senso patriótico. Ressalto ainda 
o antigo Deputado e Engenheiro ferroviário Gercino 
de Pontes, o político José Victor e o saudoso médico 
Silva Filho. 

Também, distingue-se Caruaru pelo  
amor às letras e vocação intelectual 
 

sempre comprovada. Na Academia de Letras tem 
dois eminentes filhos, Austregésilo de Ataide e 
Alvaro Lins. Com destacada posição na vida da 
inteligência no Rio de Janeiro figuram os irmãos 
Condé – Elísio, João e José. O ensaista Limeira Tejo 
e também oriundo de Caruaru, de uma das suas 
tradicionais famílias. 

Ao romancista Mário Sette, que legou 
produções literárias tão belamente vinculadas à vida 
histórica de Pernambuco, deve Caruaru páginas de 
exaltação e enternecimento. 

Apresenta-se, assim, Caruaru na grande data 
do seu primeiro centenário – 18 de maio – com foros 
de terra privilegiada, pelo que fez e pelo muito que 
fará, prestigiando Pernambuco e engrandecendo o 
Brasil. 

Meu coração volta-se para a grande cidade do 
meu Pernambuco distante, e o meu pensamento 
também. Caruaru em todos os pleitos tem sido muito 
generoso para comigo. Todos os seus líderes, sem 
distinções partidárias, honram-me com sua amizade, 
e o sempre lembrado Deputado Pedro de Souza, foi 
um companheiro dedicado e leal que me distinguiu, 
sem vacilações, com a sua permanente 
solidariedade política. Os Deputados Cícero de 
Souza e Ednaldo de Souza continuam hoje sua ação 
política voltada para os interêsses de Caruaru e para 
as legítimas aspirações da sua gente altiva, laboriosa 
e boa. 

O SR. NELSON FIRMO: – Na homenagem 
que ora presta a Caruaru, tem V. Exa. todo o meu, 
aplauso. 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a V, Exa. 
(Lendo): 
Rendo, da tribuna do Senado, as 

homenagens do meu aprêço e da minha amizade 
à cidade de Caruaru, e à sua nobre população,  
na pessoa do digno Prefeito Sizenando 
Guilherme de Azevedo. – (Muito bem! Muito 
bem!) 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, segundo orador inscrito. 
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O SENHOR SENADOR GILBERTO MARINHO 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gomes de 
Oliveira, segundo orador inscrito. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, não seria  
preciso mais acentuarmos aqui as dificuldades com 
que lutam os homens que trabalham no campo.  
V. Exa. mais do que ninguém, conhece as  
agruras dessa atividade. Quando viajamos, por aí, 
nas caminhadas a que os deveres da política  
nos levam, olhando e auscultando os problemas  
que afligem ou preocupam o povo, nada nos 
impressiona mais do que a luta do homem lavrando 
a terra, sobretudo, aquêles que utilizam ainda 
aquêles processos rudimentares e primários  
que tão árdua e penosa tornam a atividade do 
lavrador. 

Se, porém, não pudermos dar aos lavradores 
aquela assistência que seria de desejar; se não 
pudermos dispor, nos nossos orçamentos, – como 
ainda parece estamos fazendo no projeto de 
orçamento em elaboração, e, de certo, na lei que 
aqui elaborarmos, – de verbas amplas com que 
amparar e estimular a lavoura, ao menos que se faça 
o que estamos fazendo, no sentido de enfrentar ou 
de encarar um dos aspectos das agruras com que 
lutam e que sofrem os lavradores. E’ o aspecto dos 
riscos que êles correm nas suas lavouras, sujeitas a 
tôda sorte de percalços e intempéries, que 
comumente sacrificam as safras e empobrecem o 
homem da lavoura. 

Refiro-me, Sr. Presidente, às providências. que 
vêm do Govêrno passado, ainda do emérito Presidente 
Getúlio Vargas, com a criação da Companhia Nacional 
de Seguro Agrário, e registro, com especial agrado, os 
conceitos emitidos pelo nobre Deputado  
Nestor Pereira, representante do Rio Grande do 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Sul, com respeito, sobretudo, à orientação daquela 
companhia, hoje sob a direção de um moço 
catarinense, Dr. Rafael Cruz Lima, que está dando o 
melhor de sua capacidade de trabalho para o 
desenvolvimento dessa companhia. 

Ligado às atividades agropecuárias do 
extremo-sul do País, conhecendo as dificuldades 
com que lutam os homens do interior para atenuar os 
efeitos das geadas, das sêcas, das pragas e das 
doenças que se abatem, amiude, nas suas lavouras 
e nos seus rebanhos, delineou o futuro do seguro 
agrícola como instrumento eficiente de progressos 
da agricultura, de tranqüilidade do trabalho no 
campo, de confiança no resultado das safras. 

E ao assinalar a criação, em 1954, da 
Companhia Nacional de Seguro Agrário, sociedade 
de economia mista em que o Tesouro Nacional é o 
maior acionista e da qual participam entidades 
bancárias, seguradoras, resseguradoras e 
autárquicas, cumpre acentuar que, já há muitos 
anos, os homens da lavoura e da criação do nosso 
País viviam reclamando a instituição do seguro 
agrário, porque a riqueza nacional não podia 
continuar entregue à sua própria sorte, exposta 
aos mais variados danos e prejuízos, precisando a 
economia agropecuária poder operar em  
bases mais estáveis e mais racionais, com uma 
proteção efetiva para o trabalho e o capital 
empregado. 

Operando com seis modalidades de seguro – 
de bovinos, de trigo, da videira, do algodão 
herbáceo, do café e do arroz – e se preparando para 
iniciar o seguro da pequena lavoura de culturas 
múltiplas, essa companhia apresentou, ao findar o 
exercício de 1956, um movimento que evidencia se 
haver encerrado, pràticamente, a fase de experiência 
com o seguro agrícola no Brasil, e que já agora o 
problema consiste em ampliar as áreas de operação 
e dar maior profundidade ao trabalho de angariação 
de seguros. 

Em relação ao seguro de bovinos, as 
apólices emitidas cobriam 2.436 animais e um 
capital de quase 57 milhões de cruzeiros, tendo-se 
obtido de prêmios a receita de 4 milhões de 
cruzeiros. 
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Sr. Presidente, evidentemente, êste número 

de animais segurados é insuficiente em face da 
população bovina do País; mas havemos de 
considerar que o seguro ainda não se ampliou até 
abranger os grandes rebanhos nacionais. Êle está, 
por enquanto, limitado aos animais de raça, aos 
animais selecionados, cujos proprietários buscam o 
seguro, para cobrir os riscos a que êles possam 
estar sujeitos. 

As indenizações pagas, em conseqüência de 
sinistros, quase alcançaram um milhão e 30 mil 
cruzeiros, restando a pagar indenizações no 
montante de 669 mil cruzeiros. Essa modalidade de 
seguro experimentou, no ano passado, grande 
estímulo, por fôrça de acôrdo firmado entre a 
Companhia Nacional de Seguro Agrícola e o 
Ministério da Agricultura, segundo o que os bovinos 
revendidos pelo Ministério passaram a ser segurados 
pela Companhia. 

E aqui identifico, de algum modo, o que disse 
ainda há pouco sôbre o seguro de animais de raça, 
pois que, sem dúvida, o Ministério da Agricultura 
contribuiu na maior parte para o montante do seguro 
neste setor. 

Quanto ao seguro agrário do trigo, cobre êle 
uma área de 18 mil hectares e capitais da ordem de 
65 milhões de cruzeiros, especialmente no Rio 
Grande do Sul, onde a sua aceitação tem excedido 
as perspectivas mais otimistas. Os prêmios auferidos 
nessa modalidade de seguro ascenderam, em 1956, 
a 2 e meio milhões de cruzeiros, tendo sido pagas 
indenizações no montante de 414 mil cruzeiros, 
restando a pagar sinistros num total de 233 mil 
cruzeiros. 

No que respeita ao seguro agrário do café, 
cuja penetração vem sendo dificultada por uma série 
de fatôres, verificou-se em 1956 a tomada de 
apólices para a cobertura de quase 2 milhões de 
cafeeiros, com um capital segurado da ordem de 28 
milhões de cruzeiros. Os prêmios obtidos somaram 2 
milhões de cruzeiros, tendo sido pagas indenizações 
no montante de 49 mil cruzeiros. 

O seguro agrário da videira tem tido grande 
aceitação, sobretudo em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul. No exercício findo, foram emitidas 
857 apólices, segurando 703 mil videiras e um 
 

capital superior a 96 milhões de cruzeiros. O total 
das indenizações pagas acercou-se de 2 milhões de 
cruzeiros, para uma receita de prêmios inferior a 4 e 
meio milhões. As indenizações a pagar, no fim do 
ano, somavam 704 mil cruzeiros. 

Enquanto isso, o seguro agrário do arroz 
apresentava uma área coberta de 9.243 hectares, 
notadamente no Triângulo Mineiro, estando 
segurados capitais da ordem de 27 milhões de 
cruzeiros. Os prêmios auferidos totalizaram um 
milhão e 157 mil cruzeiros, tendo sido pagas 
indenizações no total de 75 mil cruzeiros. O seguro 
agrário do algodão herbáceo, que se iniciou 
pràticamente no fim de 1956, circunscrito às 
Sucursais de Belo Horizonte e de Uberaba da CNSA, 
ofereceu movimento pequeno, cujo registro se torna 
dispensável, mas que, evidentemente tende a 
desenvolver-se. 

As atividades da Companhia Nacional de 
Seguro Agrícola não se confinam ao campo 
específico dos seguros. A lei que a criou atribui à 
emprêsa função ainda mais importante, qual seja a 
de propiciar elementos de vivificação da 
agricultura brasileira, através da aplicação de parte 
de seu capital em financiamento às atividades 
ligadas ao desenvolvimento agropecuário do país. 
Nessas condições, a atual administração da 
Companhia operou financeiramente para 
importação de inseticidas destinadas à revenda 
aos agricultores, propiciou a venda a agricultores 
de maquinaria importada e a entrada de máquinas 
destinadas à abertura de estradas, para melhor 
escoamento da produção agrícola, avivando os 
demais tipos de operação de sua carteira de 
inversões. 

Coube ainda à atual administração da CNSA 
no exercício passado, firmar contratos com o Banco 
do Brasil e o Banco do Estado de São Paulo, 
segundo os quais passaram as apólices do seguro 
agrícola a servir de instrumento hábil para efeito da 
concessão de financiamentos agropecuários, pelos 
referidos estabelecimentos. 

A simples assimilação dêsses fatos, colhidos 
 ao acaso, dão uma idéia, embora ligeira, da 
ampliação que está experimentando essa Companhia, 
nos últimos tempos, dentro de uma orienta- 
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ção que a credencia ao aprêço público e, 
especialmente, à gratidão dos lavradores e 
pecuaristas do País. 

Estas, Sr. Presidente, as informações sôbre a 
atividade de uma organização pública, até agora 
insuficientemente conhecida. 

Fundada há pouco mais de dois anos, não 
pôde ainda atingir aquêle desenvolvimento, que seria 
necessário para atender às exigências da nossa vida 
agropecuária, e não poderá alcançá-lo, é certo, na 
medida do que precisamos, porque desta 
modalidade de seguro não se esperam grandes 
vantagens financeiras. A prova é que não temos 
nela, operando, entidades particulares. O capital 
particular não se arrisca a êsse empreendimento. 

Eis por que sob êsse aspecto da atividade 
pública ainda havemos de reconhecer que só o 
Estado, com os deveres que lhe incumbem, de 
assistir à coletividade nacional, só o Estado, numa 
intervenção tantas vêzes malsinada, poderá fazer, 
como, aliás, vem fazendo, alguma coisa pelo 
lavrador e criador. 

Êsse movimento, porém, só poderá ser 
realizado, com maior amplitude, se bem 
compreendermos a significação da Companhia 
Nacional de Seguro Agrário, provendo-a dos 
recursos de que precisa para ampliar seus serviços 
em prol dos interêsses dos lavradores e agricultores 
do País. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 
quarto orador inscrito. (Pausa). 

S. Exa. não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Carlos 

Lindenberg, quinto orador inscrito. 
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Sr. 

Presidente: Os jornais de ontem e notadamente o, 
“Correio da Manhã”, noticiaram que nestes dias, o 
Sr. Presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa, receberá um memorial assinado por 
mais de 15 mil alunos dos colégios situados nos 
subúrbios da Central e da Leopoldina, que lhe será 
entregue por uma delegação de estudantes  
que promovem uma campanha contra o sensa- 
 

cionalismo na imprensa, notadamente no noticiário 
policial. 

Focalizam os estudantes vários ângulos do 
problema que agitam, fazendo ver que “a função 
educativa da imprensa está sendo desvirtuada pelas 
“manchetes” exageradas sôbre crimes e suicídios, de 
cuja leitura só pode resultar uma influência nociva, à 
formação moral e intelectual da juventude”. 

Dizem mais. “As bancas de jornais 
transformam-se diàriamente em vitrine de 
degradação moral, mostruário de perversões 
humanas, palco dos dramas íntimos, ávidos dos 
suicídios espetaculares, transformando em 
personagens de tragédia coletiva pobres vítimas 
desconhecidas”. Terminam, apelando para os 
mentores de nossa imprensa, no sentido de que se 
evite o sensacionalismo, que tantos males têm 
causado à juventude brasileira. 

Ora, Sr. Presidente, a preocupação dêsses 
meninos, dêsses acadêmicos, nesta hora que passa, 
deve convocar nossa atenção, porque é, sem dúvida, 
um exemplo e uma lição. 

Não há como negar que êles agitam um  
dos mais sérios problemas da atualidade 
brasileira, que podemos considerar como problema 
social. 

Quem observa e acompanha os noticiários e 
fotografias sensacionalistas, divulgando com 
requintes de minúcias que chegam, não raro, às 
raias do sadismo, crimes, perversões, suicidios, 
desavenças conjugais, verifica que logo em 
seguida, outros em idênticas condições se 
repetem, levando o observador forçosamente à 
conclusão lógica de que espíritos fracos, ou 
sofreram a influência da divulgação ou 
aprenderam a fórmula que lhes faltava para 
expandir suas qualidades inferiores. Muitos 
querem se tornar por algum modo notados. Outros 
desejam ver seu nome nos cabeçalhos dos jornais. 
O fato é que certa espécie de crimes realmente 
chocantes, suicídios esquisitos ou perversões 
inconcebíveis, por indivíduos normais, aparecem 
como ondas, em seqüências uns aos outros. 

Acredito que todos nós tenhamos observado o 
fato, que é inegável. 
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Em tempos passados, campanhas se fizeram, 
para evitar tais publicações, sem resultado porém. 

Agora são os moços, quase meninos, que nos 
dão exemplo com suas preocupações. Na sua idade, 
idade do folguedo, da despreocupação de tudo além 
das lições diárias, é, certamente, para nos dar o que 
pensar a iniciativa que tiveram. E' admiràvelmente 
surpreendente que os nossos meninos, porque isto 
partiu dêles, tenham se impressionado com os fatos 
de tal maneira que tivessem providenciado, a fim de 
tentar pôr côbro a tais divulgações. 

E se chegaram, tão jovens que são, a essas 
conclusões, é porque o problema os impressionou 
profundamente. Deram-nos o exemplo de seus 
cuidados pelo porvir da mocidade que se forma. 

Deram-nos a lição da iniciativa, que devia ser 
dos mais amadurecidos na vida. O fato do fracasso 
de outras campanhas, não justifica o desânimo 
dêsse tipo: não receber, bem, iniciativas ou o 
silêncio. O fato da imprensa dessa natureza, 
também, não é suficiente, para que os homens que 
têm responsabilidade na vida do país, abandonem o 
problema. 

Agora é a mocidade que encabeça o 
movimento, movimento que merece, a meu ver, 
apoio irrestrito de tôdas as classes sociais, de todos 
os políticos, de todos os responsáveis pela 
administração do País, de tôdas as religiões, de 
tôdas as organizações culturais, enfim, de todos os 
homens que querem o bem da Pátria. 

Sabemos que o sensacionalismo aumenta a 
venda dos jornais, e, justamente por isso é que êle é 
feito. Mas, convenhamos que é o benefício de 
alguns, com o mal de muitos e que precisa ser 
evitado. E' incontestável o poder da Imprensa. Sua 
influência na opinião pública raras vêzes não é 
decisiva para o bem ou para o mal. 

Quantos fatos inverídicos tomam cunho de 
verdadeiros pela propaganda, por publicações 
repetidas pela imprensa, cujos responsáveis nem 
sempre podem perscrutar tudo quanto no seu jornal 
se publica. 

Quantos homens de bem são  
lançados ao pelourinho como desonestos, in-  
 

capazes ou traficantes? Por outro lado, quantos 
indivíduos sem qualidades, são transformados em 
heróis, em homens de bem, por que têm um amigo 
jornalista? 

Quantos políticos, principalmente, são levados 
à amargura, por uma inimizade pessoal ou por um 
ato decente que desagradou a alguém? 

Negar a fôrça da propaganda, sua capacidade 
de construir ou de destruir, seus meios de 
penetração, seria o mesmo que negar a claridade do 
dia ou a existência do Sol. Negar a maledicência 
humana, as boas qualidades de umas, a boa-fé de 
outros, a perversidade de alguns, o prazer sádico de 
poucos, o comodismo, a displicência, o desejo de 
servir ou de desagradar, de outros quantos, seria 
negar a existência da própria humanidade. 

Falo, em princípio, de modo geral, porque o 
que se passa no Brasil, vai pelo mundo inteiro. 

Quantas vêzes, manchetes que não 
representam a verdade dos fatos, intranqüilizam todo 
o País como temos verificado nos momentos que 
passam? 

E' verdade que muitas vêzes são lançados de 
boa-fé, mas, pelo menos apressadamente, 
apanhados em boatos sem fundamento, aos quais 
não se poderia dar crédito sem a necessária 
verificação, antes de sua divulgação pela imprensa. 
Entra, aí, também, a competição. Cada um quer dar 
o "furo"; quer ser o mais informado, quer ser o mais 
noticioso. 

Sou, Senhores, pela imprensa livre. Não 
admitiria qualquer restrição à liberdade da imprensa. 
Mas, entendo, para o verdadeiro jornalista,  
para o jornalista que se preza, jornalista construtivo  
e independente, é preciso que haja maior 
responsabilidade. Que cada um que escreve tenha 
realmente responsabilidade pelos seus atos,  
dando aos jornais e aos jornalistas muito mais 
autoridade e os acreditando muito mais perante a 
opinião pública. 

Sei que esta minha opinião não agrada a 
alguns. É, porém, sincera e leal, de quem está 
acostumado a assumir plena responsabilidade  
de todos os seus atos. E' o que as palavras dizem,  
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e não o que elas poderiam dizer. Não cabe 
interpretações, não pode ser desvirtuada. E' de 
quem já sofreu na própria alma os efeitos da 
irresponsabilidade de indivíduos acastelados no 
anonimato e apaniguados por descontentes, que não 
tiveram satisfeitos os seus apetites. 

E' de quem se constituiu vítima, tantas e 
tantas vêzes, de indivíduos, que dispondo de uma 
coluna de jornal pela bondade de amigos, dela 
fizeram arma para realização de seus propósitos 
pouco confessáveis. 

O ódio, a amizade, a incompreensão, os 
desejos insatisfeitos, a intriga, a calúnia, o 
desvirtuamento dos fatos, a tolerância, a boa fé, a 
intolerância e tantos outros fatôres, levam, sem 
dúvida, os homens por caminhos vários, que 
conduzem ao bem ou ao mal, conforme os 
propósitos dos condutores da idéia. 

Dando-se responsabilidade efetiva aos 
verdadeiros construtores da opinião pública, homens 
de senso e de critério, de cultura e de inteligência, 
perspicazes e eficientes na sua nobre profissão, ao 
mesmo tempo informativa, educativa e cultural, 
teremos insensìvelmente separado o joio do trigo, 
que há em todos os setores de atividades, e então a 
nossa imprensa estará cumprindo a sua patriótica 
missão, com inteira autoridade e as maiores 
credenciais para ajudar a promover o bem público e 
o progresso e a grandeza da Nação Brasileira. 

Felizmente, a grande maioria dos órgãos de 
nossa imprensa segue o bom caminho, procurando 
orientar a opinião pública com isenção e acêrto. A 
essa imprensa, a êsses jornalistas, não posso deixar 
de prestar meu inteiro apoio, minha solidariedade e 
minha homenagem porque, em verdade, êles 
trabalham pela Pátria e para a Pátria. 

Que o apêlo dos nossos colegiais e 
acadêmicos seja apoiado por todos nós, seja aceito 
e pôsto em prática pelos orientadores da imprensa, 
são os nossos votos, porque, assim, todos reunidos, 
prestaremos uma homenagem justa à mocidade 
brasileira e um relevantíssimo serviço ao nosso  
País. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem, Palmas). 

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

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

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, a esta hora, no dia de 
ontem, estava chegando ao Nordeste alviçareira 
mensagem. A solenidade a que assisti no Palácio do 
Catete foi um acontecimento histórico do mais alto 
sentido nacional. Ao serem assinados os contratos 
de financiamento e construção da barragem Três 
Marias, o Govêrno iniciou uma obra ciclópica, 
destinada a produzir profundas transformações na 
vida do Nordeste e na economia do País. 

Verdadeiro mar interior, cinco ou seis vêzes 
maior que a Baía de Guanabara, a regularização do 
São Francisco será uma das suas mais importantes 
conseqüências, cujos benéficos resultados mal 
podemos avaliar. Controladas as enchentes, estarão 
as populações ribeirinhas ao abrigo das inundações, 
com o seu cortejo de devastações e sofrimentos, 
tragédia que se repete periòdicamente. 
Desaparecerão também as acumulações das águas 
marginais, não raro prejudiciais à saúde do povo. 
Além disso, torna-se-á a grande artéria fluvial 
navegável por todo o ano, numa extensão de mil e 
trezentos quilômetros, desde Minas Gerais às 
Alagoas. Por tão importante estrada liquida se 
escoarão os produtos de grande parte de Nordeste, 
em condições as mais vantajosas, dada a 
modicidade e facilidade do transporte fluvial. Mas 
não é só. Além de outras realizações, a grande 
barragem possibilitará a duplicação da capacidade 
da Paulo Afonso o que irá proporcionar àquelas 
regiões o potencial elétrico suficiente à sua 
industrialização e ao aproveitamento das suas 
matérias-primas. 

Como se vê, a barragem de Três Marias 
constitui cometimento da mais alta relevância, capaz 
de, por si só, credenciar o Govêrno à estima e ao 
reconhecimento da Nação. 
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Sr. Presidente, quero, também, como um 
dever de justiça, ressaltar a eficiência da Comissão 
do Vale do São Francisco que, em menos de um 
ano, não só preparou os estudos técnicos para essa 
arrojada emprêsa, como tomou tôdas as medidas 
necessárias ao início e prosseguimento dos 
trabalhos. Assim, acha-se em fase de conclusão a 
estrada de cem quilômetros de extensão, que liga a 
cidade de Corinto, no sul do Estado de Minas Gerais 
ao local das obras, onde estão sendo construídas as 
residências para os empreiteiros e trabalhadores. 
Àquela cidade mineira as máquinas e materiais 
chegam por via férrea, e daí são transportadas para 
Três Marias pela rodovia, por uma frota de 
caminhões já adquirida pela Comissão e pronta a 
entrar em atividade. 

Para assegurar condições de atividade aos 
trabalhadores, o Superintendente já entrou em 
entendimento com o Departamento de Endemias 
Rurais que, por sua vez, tomou medidas 
convenientes. 

Tudo isso evidencia que as determinações do 
Senhor Presidente da República, empenhado em 
acelerar a construção da barragem, foram cumpridas 
no devido tempo pela Comissão do Vale do São 
Francisco, à frente da qual se encontra o Eng. Assis 
Scaffa, a cuja capacidade, operosidade e espírito 
realizador rendo minhas homenagens. 

O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com prazer. 
O SR. NELSON FIRMO: – Ultimada essa 

obra, realmente monumental, não terei dúvidas em 
bater palmas ao Senhor Presidente da República. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Acredito que 
V. Exa. baterá essas palmas dentro de dois anos, há 
de bater essas palmas. 

Estão pois de parabéns os nordestinos,  
que vêem, assim, tomar corpo o seu velho sonho 
de redenção. O grande rio, que foi no passado  
um dos fatôres preponderantes da unidade social 
e política, na formação da nacionalidade,  
 

será, dentro em breve, inesgotável fonte de 
prosperidade, riqueza e bem-estar de milhões de 
brasileiros que, a despeito de tôda adversidade, têm 
sabido cumprir sua missão na obra do 
engrandecimento nacional. 

Por tôdas essas razões, Sr. Presidente, foi o 
dia de ontem de justificadas alegrias para os homens 
do São Francisco, que, integrados nos seus 
destinos, irão agora realizar a tarefa que lhes 
compete: a valorização do imenso vale, cujo 
progresso virá a ser, estou certo, um motivo de 
orgulho para a Nação. 

Congratulo-me com o Sr. Presidente da 
República pelo notável acontecimento, ao mesmo 
passo que exalto a coragem e determinação com 
que se dispôs S. Exa. a vencer tôdas as dificuldades, 
a fim de realizar tão grandioso empreendimento, da 
maior importância e significação para o futuro do 
Nordeste e do Brasil. 

Sr. Presidente, não deve passar, ainda, sem 
um registro, nesta Casa, a data de ontem, no tocante 
à sua significação nos fastos da vida das Américas. 
Foi um dia de festas no seio da irmandade 
continental. Quero, por isso, dirigir calorosa 
saudação ao altivo, bravo e nobre povo paraguaio, 
pelo transcurso do aniversário da independência da 
florescente Nação mediterrânea, conquistada há 146 
anos. São meus votos que, no seio da família 
americana, continue a gloriosa Nação irmã cada vez 
mais vinculada aos sentimentos de paz e 
solidariedade humana que animam o Brasil e os 
povos do Novo Mundo. (Muito bem; muito bem). 

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

São lidos e apoiados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 165, DE 1957 
 
Nos têrmos do artigo 127, letra "d", do 

Regimento Interno, requeiro a designação de uma 
Comissão de quatro Senadores para visitar, em 
nome do Senado, o Sr. Dr. João Goulart, Presi-  
  



– 314 – 
 
dente desta Casa, que se acha hospitalizado. 

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1957. – 
Filinto Müller – Ruy Carneiro. 

 
REQUERIMENTO Nº 166, DE 1957 

 
Nos têrmos do artigo 127, letra "e", do 

Regimento Interno, requeiro a constituição de uma 
Comissão de quatro membros para visitar, em nome 
do Senado, o Sr. Assis Chateaubriand, que se acha 
hospitalizado. 

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1957. –
Filinto Müller. 

 
REQUERIMENTO Nº 167, DE 1957 

 
Nos têrmos do artigo 127, letra "e", do 

Regimento Interno, requeiro a constituição de uma 
Comissão de quatro membros, para visitar o  
Senhor Senador Benedicto Valladares, que se acha 
enfêrmo. 

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1957. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos, ora 
apoiados, serão apreciados depois da Ordem do Dia. 

Mais um requerimento foi encaminhado à 
Mesa. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 168, DE 1957 
 

Dispensa de interstício 
 
Nos têrmos do artigo 123, letra "a", do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 287, de 1956, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1957. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 
Câmara número 287, de 1956, figurará na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 354, de 1950, que abre ao Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 50.000.000,00 
como contribuição do Brasil ao esfôrço de guerra das 
Nações Unidas para a defesa da República da 
Coréia tendo Pareceres (números 245 a 247, de 
1957) das Comissões de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; de Relações Exteriores e de 
Finanças, contrários. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo que peça a palavra, encerrarei a 

discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
E' o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 354, DE 1950 

 
Abre, ao Ministério da Fazenda, o crédito 

especial de 50.000.000,00, como contribuição do 
Brasil ao esfôrço de guerra das Nações Unidas, para 
a defesa da República da Coréia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de 
(Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), 
que será empregado em compras, no Brasil, de 
materiais e mercadorias para atender aos 
compromissos assumidos perante as Nações Unidas 
e a título de auxílio ao esfôrço de guerra da referida 
Organização para a defesa da República da Coréia 
contra a agressão de que foi vítima. 
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Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 
da sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – A Diretoria do 
Expediente fará a devida comunicação à Câmara 
dos Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 405, de 1956, que concede isenção de 
impostos e taxas alfandegárias para um órgão duplo, 
destinado ao Colégio Salesiano Santa Rosa, de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, tendo Pareceres 
favoráveis (números 217 e 218, de 1957; das 
Comissões de Economia e Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 405, DE 1956 

 
(Nº 8-B, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de impostos e taxas 

alfandegárias para um órgão duplo, destinado ao 
Colégio Salesiano Santa Rosa, de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de imposto e 

taxas alfandegárias, exclusive a de previdência 
social, para um órgão duplo, com duas  
consolas e sete teclados, originário da Itália, des-  
 

tinado ao Colégio Salesiano Santa Rosa, de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro, embarcado no navio 
"Lloyd America", cuja licença de importação, sob o 
número 53-5631-232888, foi concedida em 9 de 
março de 1953. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 65, de 1957, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 15.585.821,90, destinado a 
complementar pagamento de transporte de malas 
postais por via aérea, tendo Parecer favorável, sob 
número 271, de 1957, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Esta encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 65, DE 1957 

 
(Nº 89-B-1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 15.585.891,90, destinado a 
complementar pagamento de transporte de malas 
postais por via aérea. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º E' o Poder Executivo autorizado  

a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 15.585.821,90 (quinze 
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e oi-  
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tocentos e vinte e um cruzeiros e noventa centavos), 
destinado a completar pagamento de transporte de 
malas postais por via aérea, realizado no exercício 
de 1953. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. Passa-se à votação dos 
requerimentos lidos na hora do Expediente. 

Em votação o Requerimento número 165, de 
1957, de autoria dos Senhores Senadores Filinto 
Müller e Ruy Carneiro, de designação de uma 
Comissão de quatro membros para visitar o Sr. João 
Goulart, que se acha hospitalizado. 

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

Está aprovado. 
Designo a seguinte comissão: Senadores 

Filinto Müller, Cunha Mello, Argemiro de Figueiredo e 
Costa Paranhos. 

Em votação o Requerimento número 166, de 
1957, do nobre Senador Filinto Müller, para 
constituição de uma Comissão de quatro membros a 
fim de visitar o Sr. Assis Chateaubriand, que se acha 
enfêrmo. 

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

Está aprovado. 
Designo, para integrarem a Comissão,  

os nobres Senadores Gaspar Velloso, Mourão  
Vieira, Argemiro de Figueiredo e Kerginaldo 
Cavalcanti. 

Em votação o Requerimento número 167, de 
1957, do nobre Senador Filinto Müller, no sentido de 
constituir-se uma Comissão de quatro membros para 
visitar o Sr. Benedicto Valladares, que se acha 
hospitalizado. 

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

Está aprovado. 
Designo para a comissão os nobres 

Senadores Francisco Gallotti, Gomes de Oliveira, 
Argemiro de Figueiredo e Ezechias da Rocha. 

Dou a palavra ao nobre Senador Ruy 
Carneiro, primeiro orador inscrito para depois da 
Ordem do Dia. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Senhor Presidente, 
ocupo a tribuna não para elogiar um ato do Chefe da 
Nação, mas para apreciar, embora ligeiramente, a 
escolha, por S. Exa., do General Amaury Kruel, para 
Chefe de Polícia do Distrito Federal. 

Neste momento, em que tantas conturbações 
agitam a Nação, sobretudo em face da crise 
econômica por que atravessa o País, a Capital da 
República, é, por conseqüência, o campo de maiores 
choques. 

O povo está inquieto, insatisfeito; daí a 
conveniência de S. Exa. fazer a escolha de homens 
experimentados, equilibrados e enérgicos para 
ocupar postos da revelância do que está sendo 
exercido por aquêle ilustre militar. 

Sr. Presidente, chefiava a Polícia Civil do 
Distrito Federal o General Batista Teixeira, velho 
amigo meu, homem de bem, honrado, que 
desempenhou a árdua tarefa a contento da 
população e com os aplausos de todos nós: 
entretanto – segundo estou informado – razões de 
saúde privaram o Govêrno da cooperação daquele 
ilustre auxiliar. Foi, então, escolhido o General 
Amaury Kruel, a quem conheço desde capitão. 

O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não. 
O SR. NELSON FIRMO: – Estou informado de 

que se trata, realmente, de um bom soldado e os 
bons soldados rareiam, neste momento. Espero que 
S. Exa. atue com serenidade e espírito de justiça. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito agradeço o 
aparte do nobre Senador Nelson Firmo, 
representante do Partido Social Democrático de 
Pernambuco. 

Realmente, o General Amaury Kruel é um bom 
soldado e, acima de ser um bom soldado, é homem 
de bom senso, enérgico, refletido, ponderado e forte. 

Estou convencido, porém, de que  
o General Amaury Kruel, no pôsto tão  
difícil que lhe foi confiado, necessita,  
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sobretudo, da ajuda do Poder Executivo, dando-lhe 
elementos indispensáveis, que são os recursos 
financeiros, para que êle possa, eficientemente, 
vencer tôdas as dificuldades na manutenção da 
ordem e na defesa da Sociedade carioca. 

Certa vez, quando o General Lima Câmara, 
atual Ministro do Supremo Tribunal Militar, meu velho 
amigo, que me honra com sua intimidade, deixou a 
Chefatura de Polícia, conversando comigo a respeito 
da tarefa árdua que é dirigir o Departamento Federal 
de Segurança Pública, declarou-me: "Não há Chefe 
de Polícia que possa desempenhar bem suas 
funções, se não fôr aparelhado dos recursos 
indispensáveis, pois no momento não se guarda a 
Capital da República sòmente com guardas civis, 
como antigamente; tornou-se absolutamente 
necessária a aquisição de grande quantidade de 
rádio-patrulhas e outros elementos modernos, a fim 
de atender não só o centro da cidade e os seus 
bairros mais próximos, mas também todo o Distrito 
Federal". 

Na realidade, Sr Presidente, esta é a voz de 
um homem experimentado, que acabava de servir ao 
Govêrno do Marechal Eurico Dutra naquele 
importante setor. 

Eis as razões pelas quais digo que o Govêrno, 
com o apoio do Congresso, deve dar todo o auxílio 
possível e prover a Polícia de recursos 
indispensáveis ao desempenho de seus múltiplos 
problemas de segurança pública. Só assim, poderá o 
General Amaury Kruel bem desempenhar sua árdua 
e difícil tarefa. 

Na minha opinião, Sr. Presidente, os cargos 
mais penosos na administração pública do Rio de 
Janeiro, são os de Chefe de Polícia, de Prefeito do 
Distrito Federal, de Diretor da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. E' observação que venho fazendo 
ha muitos anos. 

Acompanhando a administração do Distrito 
Federal e de todo o País, bem senti as dificuldades 
dêsses dirigentes, sobremodo do que está à frente 
do Departamento Federal de Segurança Pú-  
 

blica, por ter de se defrontar com transgressores da 
lei, defender a sociedade e fazer uma polícia 
preventiva em vez de repressiva, evitando, se bem 
aparelhada, providências que porventura 
proporcionem reparos dos seus atos. 

O SR. NELSON FIRMO: – E atender aos 
políticos, do contrário não pode ser bom. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Confio em que o 
General Amaury Kruel corresponderá plenamente à 
confiança do Presidente da República e da 
população carioca. 

Sr. Presidente, sabemos, porque todos  
os dias vemos nos jornais, no rádio e nas crônicas 
policiais, que existem crimes hediondos, não,  
porém, no sertão da Paraíba, Mato Grosso, Piauí, 
Goiás... 

O SR. NELSON FIRMO: – Nem em 
Pernambuco. 

O SR. RUY CARNEIRO: – ...ou Alagoas. Na 
Capital Federal, onde existem milhares de escolas, 
que é, podemos dizer, a cabeça pensante da Nação, 
é onde se praticam os maiores crimes, porque o 
Departamento Federal de Segurança Pública não se 
encontra suficientemente aparelhado para a defesa 
da sociedade. Impõem-se inclusive, maiores 
recursos para a Polícia Técnica, encarregada de 
desvendar os crimes, a fim de que seus autores, por 
vêzes, não zombem da ação policial. 

Senhor Presidente, embora lamentando a 
ausência na Chefatura de Polícia do meu velho e 
querido amigo General Felisberto Batista Teixeira, 
que foi ótimo Chefe de Polícia e que já ocupou o 
cargo de Delegado de Ordem Política e Social, em. 
administrações anteriores, com brandura, energia, 
honradez, dignidade e patriotismo, embora 
lamentando o seu afastamento, julgo que o 
Presidente Juscelino Kubitschek foi feliz ao substituir 
êsse grande militar, colocando no seu lugar o 
General Amaury Kruel. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
V. Exa. não julga que S. Exa. seria mais  
feliz se iniciasse uma nova fase, entre-  
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gando o cargo a civil, retirando-o das mãos dos 
militares? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Essa questão é do 
Presidente da República, não minha. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou apenas 
pedindo uma opinião de V. Exa. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Na minha opinião, 
julgo que foi muito bem escolhido o General Amaury 
Kruel – e apelo para os militares que têm assento 
nesta Casa, dando seu testemunho se na realidade 
os conceitos que aqui estou emitindo sôbre aquêle 
nobre militar são ou não verdadeiros. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Realmente o 
General Amaury Kruel é um grande soldado e um 
grande cidadão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não oponho 
qualquer restrição ao valor moral e à capacidade do 
General Amaury Kruel. Julgo, apenas, que já 
devíamos estar na fase de interromper êsse período 
de retirar o militar de sua profissão normal para a 
vida civil. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Vossa Excelência 
pensa bem: mas no momento o Presidente Juscelino 
Kubitschek agiu acertadamente na feliz escolha que 
fêz. 

O SR. NELSON FIRMO: – Há chefes de 
polícia civis e violentíssimos. 

O SR. RUI CARNEIRO: – Quero acentuar 
mais uma vez que o Presidente da República foi 
bem inspirado na escolha do novo Chefe de Polícia. 
Não é sòmente preocupação de possíveis agitações 
no Brasil, especialmente na Capital da República, 
mas únicamente pelo zêlo e cuidado que tem S. 
Exa. de confiar a direção de tão difícil setor a um 
homem com as qualidades do atual Chefe de 
Polícia. Devemos atentar para agitações sociais 
decorrentes da crise econômica que nos assoberba, 
o que é uma realidade. Mesmo assim, os inimigos 
da situação apregoam constantemente que o Brasil 
marcha aceleradamente para o abismo. Aliás, 
embora seja um fato, há muitos anos que se 
apregoa a derrocada do nosso país. Ontem mesmo, 
tive a oportunidade de ler um número do Correio  
 

Paulistano, se não me falha a memória, de 1875, em 
que o jornalista escrevia que o Brasil estava à beira 
do abismo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Há cem  
anos o Brasil está à beira do abismo, e ainda não 
caiu. 

O SR. RUY CARNEIRO: – E não cairá no 
Govêrno Juscelino Kubitschek – pode V. Exa. ficar 
tranqüilo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Então, não 
cairá em nenhum govêrno. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Pode ficar tranqüilo 
que, no atual, não se verificará. O Presidente da 
República está preocupado com os problemas vitais 
do País – reaparelhamento de portos e estradas de 
rodagem, reaparelhamento de estradas de ferro, 
construção de estradas de rodagem, produção; 
enfim, todos os problemas que digam respeito aos 
interêsses do povo. Agradeço, entretanto, o aparte 
do nobre Senador João Villasbôas. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sua Excelência 
não está sòmente preocupado com os problemas do 
País, mas enfrentando-os. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Exatamente. 
Dentro de um ano, tenho a certeza, veremos o 

nobre colega Senador João Villasbôas e seus 
honrados companheiros de bancada batendo palmas 
ao Senhor Juscelino Kubitschek pelas suas 
realizações. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Meu 
patriotismo ficará altamente satisfeito, se tiver 
oportunidade de assim agir. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Estou tranqüilo 
quanto a isto. Verei, repito, V. Exa. e seus 
correligionários aplaudirem o Sr. Presidente da 
República. 

Mas, Sr. Presidente, quero fazer aqui também 
um registro. Lamento não tenha ficado o Delegado 
da Ordem Política e Social, o Coronel Luna Pedrosa, 
que se conduzia tão bem e serviu a dois Chefes de 
Polícia. Digo-o sinceramente, apesar de minhas 
palavras serem suspeitas, porque S. Exa. é, como 
eu, paraibano. Mas confiança não se impõe. 
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Há poucos minutos, dizia o nobre Senador 
João Villasbôas que o Senhor Presidente deveria 
escolher um civil para o lugar. No momento, creio, o 
Senhor Presidente da República pensou apenas no 
General Amaury Kruel, e pensou bem, por se tratar 
de um militar com espírito civil. 

O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer. 
O SR. NELSON FIRMO: – Tivemos, em 

Pernambuco, um civil como chefe de Polícia – o Sr. 
Etelvino Lins. Foi o mais violento que tivemos à 
frente daquele Departamento. Por ordem sua, fui 
prêso três vezes, e só era ouvido por S. Exa. às três 
horas da madrugada. Era, entretanto, um civil, porém 
mau, violento. Só não me desrespeitou, porque não 
é homem para isto, mas violentou a minha liberdade 
durante três meses. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Faço do Sr. 
Ministro Etelvino Lins conceito diferente. 

O SR. NELSON FIRMO: – V. Exa. não viveu 
no meu Estado. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Realmente, sou 
paraibano. Faço, como disse, conceito diferente: 
acredito que S. Exa. tenha obedecido a 
circunstâncias especiais. 

O SR. NELSON FIRMO: – Estou apenas 
situando o homem como autoridade violenta; não 
faço restrições à sua honradez, à sua honestidade. 

O SR. NOVAES FILHO: – Naquele tempo, 
além de muito jovem, o Ministro Etelvino Lins servia 
a um regime de exceção, e não podemos perder de 
vista essa condição quando, hoje, sua atuação é 
sempre de serenidade e elevação patriótica. 

O SR. NELSON FIRMO: – Como chefe de 
família, o Sr. Etelvino Lins é dos mais exemplares. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Neste sentido, é 
dos mais inatacáveis. 

Sr. Presidente, teço apenas ligeiras 
considerações para salientar o acêrto do ato do 
Chefe da Nação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. RUI CARNEIRO: – Com todo o prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. fêz 

referências elogiosas ao Coronel Luna Pedrosa. Já 
tive oportunidade de me manifestar aqui em aparte 
ao nobre Senador Mem de Sá sôbre o General 
Batista Teixeira, que deixou o cargo... 

O SR. RUY CARNEIRO: – Foi uma pena. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...e sôbre o 

General Amaury Kruel. Desejo agora subscrever as 
referências que V. Exa. fêz ao Coronel Luna 
Pedrosa, que teve desempenho muito digno nas 
funções que exercia. Para tranquilidade nossa, 
informo ao nobre colega que S. Exa. foi substituido 
pelo Coronel Danilo Luz, um dos mais brilhantes 
oficiais do Exército, que tem o curso de Estado 
Maior, militar sereno, equilibrado, homem de grande 
valor moral e intelectual. Assim é que, embora 
lamentando a saída do Coronel Luna Pedrosa, sinto-
me satisfeito, porque o substituto de Sua Excelência 
está à altura da função a que foi chamado a 
desempenhar. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Obrigado a  
V. Exa. 

Realmente, Sr. Presidente, ia eu concluindo a 
minha apreciação a respeito do Coronel Luna 
Pedrosa, que não foi reconduzido à Delegacia de 
Ordem Política e Social, quando meu eminente 
amigo, o nobre Senador Nelson Firmo, me honrou 
com o seu aparte, desviando-me do curso de  
minhas considerações sôbre o Delegado de Ordem 
Política e Social, ora substituido pelo Coronel Danilo 
Luz. 

Como estou fazendo um improviso... 
O SR. NELSON FIRMO: – Brilhante improviso. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Obrigado a  

V. Exa. 
Sr. Presidente, depois do oportuno aparte do 

nobre Senador Filinto Müller, grande lider, grande 
condutor, nesta Casa... 
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O SR. NELSON FIRMO: – Super-Líder. 
O SR. RUI CARNEIRO: – ... quero agora 

concluir as minhas palavras em tôrno das 
lamentações que estava fazendo por não ter 
continuado o Coronel Luna Pedrosa naquele pôsto. 
Conduziu-se tão bem quando sob as ordens do 
General Magessi, digno e ilustre Chefe de Polícia, 
que foi conservado na função pelo meu querido 
amigo General Batista Teixeira. 

Foi, portanto, uma grande honra para a 
Paraíba e merecida distinção para aquêle digno 
militar conterrâneo tê-lo o Govêrno conservado 
durante duas gestões naquele cargo, que 
desempenhou com tanta eficiência e ponderação. 

Lamento, pois, a saída daquele ilustre 
paraibano da Delegacia de Ordem Política e Social; 
mas, pelo depoimento do Senador Filinto Müller, foi 
Sua Excelência substituído por um oficial à altura do 
seu valor. 

Sr. Presidente, quero concluir minhas 
considerações, congratulando-me com o Sr. Juscelino 
Kubitschek pelo acêrto do Seu ato e conclamar o 
Senado e a Câmara dos Deputados a que ajudem o 
Poder Executivo, dando recursos ao Departamento 
Federal de Segurança Pública, pois sem êles não há 
Chefe de Polícia que possa corresponder às 
exigências do serviço, na defesa da segurança e 
tranquilidade da população acolhedora desta bela e 
grande cidade. (Muito bem, Muito bem) (Palmas). 

O SR. JÚLIO LEITE: – Sr. Presidente, lerei, 
para que conste dos Anais, o documento que me foi 
enviado pela Associação Brasileira de Assistentes 
Sociais: 

"Rio de Janeiro, 13 de maio de 1957. 
Da Presidente da A.P.A.S.R.J. 
Ao Exmo. Sr. Senador Federal. 
Dr. Júlio Leite. 
Os Assistentes Sociais do Brasil têm o seu dia 

– 15 de maio – data da promulgação da "Rerum 
Novarum", Encíclica de S. S. o Papa Leão XIII. 

Os Assistentes Sociais, do  
mundo inteiro, vêm desenvolvendo ár-  
 

duo trabalho e normas técnicas, visando ao  
bem comum, e à solução dos problemas causadores 
dos desajustamentos individuais, grupais e 
comunitários. 

A Associação Brasileira de Assistentes Sociais 
– Diretoria Nacional e Regional – e a Associação 
Profissional de Assistentes Sociais do Rio de 
Janeiro, conjugando esforços, têm procurado através 
da imprensa falada e escrita divulgar o objetivo desta 
novel profissão, que é a recuperação social pela 
valorização do homem. 

Contando com a valiosa colaboração de V. 
Exa. neste movimento, solicitamos fôsse portador 
nessa Assembléia da nossa Mensagem de 
confiança, no apoio do Poder Legislativo para as 
justas aspirações da classe. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar 
protestos da mais elevada estima e consideração. 

Subscrevemo-nos atenciosamente. 
(a) Maria Amélia Leite, Presidente da A.B.A.S. 

Regional – Neide Lobato Santos, Presidente da 
A.P.A.S.R.J. – Hajitil Prado, Presidente Nacional da 
A.B.A.S." 

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

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara número 287, de 1956, que cria a Comissão 
de Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba, no 
Estado do Ceará, subordinada ao Ministério da 
Agricultura (incluído em Ordem do Dia, em virtude 
de dispensa de interstício, concedida a 
requerimento do Senhor Senador Filinto Müller, na 
sessão anterior), tendo Pareceres Favoráveis 
(números 181 a 184, de 1957) das Comissões de: – 
Constituição e Justiça, – Economia, – Serviço 
Público Civil e de Finanças. 
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2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 305, de 1956, que estende as 
regalias conferidas pelo Decreto-lei número 6.936, 
de 6 de outubro de 1944 (que estende a diplomados 
pela Escola de Educação Física da Fôrça Policial do 
Estado de São Paulo as regalias dos licenciados em 
educação física e dos médicos especializados em 
educação física e desportos), tendo Pareceres 
Favoráveis, sob números 253 e 254, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e de Educação  
e Cultura. 

 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 361, de 1956, que modifica 
disposições do Decreto número 36.773, de 13 de 
janeiro de 1955 (Aprova o regulamento para 
cobrança o fiscalização do Impôsto de Renda), 
tendo Pareceres Favoráveis (números 240 e 244, 
de 1957), das Comissões: – de Economia; e de 
Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16  

horas. 
  



38ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 16 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA 
 

Ás 14 horas e 30 minutos, acham–se 
presentes os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha 
Mello –  Sebastião Archer – Victorino Freire – 
João Mendes –  Mendonça Clack – Onofre 
Gomes – Fausto Cabral –  Fernandes Távora – 
Kerginaldo Cavalcanti – Georgino Avelino – 
Reginaldo Fernandes – Ruy Carneiro – João 
Arruda – Argemiro de Figueiredo – Apolônio 
Salles – Novaes Filho – Nelson Firmo –  Ezechias 
da Rocha – Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – 
Júlio Leite – Lourival Fontes – Neves da Rocha – 
Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Carlos 
Lindenberg – Attílio Vivacqua – Sá Tinoco – 
Lutterbach Nunes – Arlindo Rodrigues – 
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro – 
Gilberto Marinho –  Lineu Prestes – Lino de 
Mattos – Moura Andrade –  Costa Paranhos – 
Pedro Ludovico – Sylvio Curvo –  João Villasbôas 
– Filinto Müller – Othon Mãder – Alô Guimarães – 
Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira –  Francisco 
Gallotti – Rodrigo Lobo – Daniel Krieger –  Mem 
de Sá – Lameira Bittencourt. (51). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 4º Secretário, servindo de 2º, procede à 

leitura da ata da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

 

O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
– Memorial do advogado José Medeiros 

Corrêa, de Cachoeiro do Itapemirim, manifestando a 
necessidade de ser elaborada uma lei que estenda 
aos processos anteriormente julgados os efeitos da 
Lei nº 2.804, de 25 de junho de 1956, que dispõe 
sôbre normas processuais para o reajuste de dívidas 
dos pecuaristas. 

À Comissão de Constituição e Justiça 
 

OFÍCIOS 
 
Da Câmara dos Deputados, sob números 593 

e 620, encaminhando autógrafos dos seguintes: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 86, DE 1957 

 
(Nº 1.051–B–1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Estende aos militares o disposto no art. 1º da 

Lei nº 529, de 9 de dezembro de 1948. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O disposto no art. 1º da Lei nº 529, de 9 

de dezembro de 1948, alcança, também, nos seus 
efeitos, os militares que estejam nas condições aí 
previstas. 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Ás Comissões de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 87, DE 1957 
 

(Nº 1.087-B-1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
250.000,00, destinado a recompensar os trabalhos 
realizados por Oscar Salvador Cordeiro, no Lobato, 
Estado da Bahia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), 
destinado a recompensar os trabalhos realizados por 
Oscar Salvador Cordeiro, no Lobato, Estado da 
Bahia, com estudos e localizações de zonas 
petrolíferas. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
 

PARECER 
Nº 328, DE 1957 

 
Redação final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1957. 
 
Relator: Sr. Sebastião Archer. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 
44, de 1957, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião Archer, 
Relator. – Rodrigo Lobo. 

 

ANEXO AO PARECER Nº 328, DE 1957 
 
Redação final da Emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1957, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 
67.800.000,00, para pagamento de dotações 
destinadas a estabelecimentos de ensino superior. 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1-C)  
Onde se diz: 
"...para pagamento, no exercício de 1956, das 

dotações constantes do Orçamento Geral da União..." 
Diga-se: 
"...para pagamento das dotações constantes 

do Orçamento Geral da União, relativo ao exercício 
de 1955." 

 
PARECERES NS. 329 E 330, DE 1957 

 
Nº 329, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1955, que 
aprova a convenção sôbre Asilo Diplomático firmado 
na X Conferência Interamericana. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
Com a Mensagem nº 427-B-54, submeteu o Sr. 

Presidente da República à aprovação do Congresso 
Nacional, a Convenção sôbre Asila Diplomático, 
firmado na X Conferência Interamericana, que se 
reuniu em Caracas, em março de 1954. 

2. Na Exposição de Motivos com que 
encaminhou ao Chefe do Govêrno a referida 
Convenção esclarece o Senhor Ministro das 
Relações Exteriores que a mesma teve origem em 
uma Resolução aprovada em 14 de fevereiro de 
1951, pelo Conselho da Organização dos Estados 
Americanos, recomendando o estudo do assunto à 
Comissão Jurídica Interamericana. 

Em conseqüência dessa Resolução,  
a citada Comissão preparou um projeto, 
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que foi submetido à Segunda Sessão do Conselho 
Interamericano. 

Após alterações procedidas pelo referido 
Conselho, o texto do projeto foi encaminhado ao 
Conselho da Organização dos Estados Americanos, que 
deliberou, então; remetê-lo à consideração da X 
Conferência Interamericana, onde foi, afinal, firmado 
pelos países da América, com as reservas de 
Guatemala, Uruguai, República Dominicana e Honduras. 

3. A matéria regulada na presente Convenção – 
de importância inequívoca e de inestimável interêsse 
para os países americanos, já foi objeto de duas 
convenções ratificadas pelo Brasil: a Convenção sôbre 
Asilo, firmada em Havana, em 1928, por ocasião da VI 
Conferência Internacional dos Estados Americanos, e a 
Convenção sôbre Asilo Político, assinado em 1953, em 
Montevidéu, quando da VII Conferência. 

4. A Convenção submetida ao nosso exame 
não apenas ratifica os princípios já consagrados pela 
comunidade americana em sua política exterior, 
como, ainda, alarga os poderes do Estado asilante, a 
fim de melhor proteger a liberdade individual 
ameaçada pelo Estado territorial. E, nesse 
liberalismo que informa a presente Convenção, o 
ponto capital é aquêle que atribui, ao Estado 
asilante, a prerrogativa de classificar a natureza do 
delito, de determinar os motivos de perseguição, 
independente de pensamento do Estado territorial. 

5. Sôbre o mérito do Projeto, o órgão técnico –  
Comissão de Relações Exteriores – dirá na sua 
oportunidade, restringindo-se nosso parecer quanto 
ao aspecto constitucional, a que nada temos a opôr. 

Sala das Comissões, em 5 de julho de 1955. – 
Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, Relator. 
– Kerginaldo Cavalcanti. – Jarbas Maranhão. – 
Gilberto Marinho. – Benedicto Valadares. – Rui 
Palmeira. – Argemiro de Figueiredo. – Attilio 
Vivacqua – Daniel Krieger. 

 
Nº 30, DE 1957 

 
Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1955. 
 
Relator: Sr. Rui Palmeira. 

O Sr. Presidente da República, em Mensagem 
de 23 de setembro de 1954, submete à consideração 
do Congresso Nacional a Convenção scôbre Asilo 
Diplomático firmado pelo Brasil na X Conferência 
Interamericana, realizada em Caracas, em março do 
ano atrasado. 

A exposição de motivos do Ministro das 
Relações Exteriores, junto à Mensagem, faz um 
histórico, dêsse instrumento internacional desde sua 
origem, em fevereiro de 1951, no Conselho da 
Organização dos Estados Americanos, que aprovou 
uma resolução recomendando o estudo do assunto à 
Comissão Jurídica Interamericana de jurisconsultos, 
realizada na Argentina, em 1953. 

Com reservas das delegações do Brasil, 
República Dominicana ,e abstenção dos Estados 
Unidos, o Conselho aprovou o projeto com 
alterações, encaminhando-o ao Conselho da 
Organização dos Estados Americanos que, por sua 
vez, remeteu-o à Conferência Interamericana de 
Caracas. 

Até esta data, o assunto está regulado por 
duas convenções, uma firmada em Havana, em 1928 
e outra em 1933, em Montevidéu. 

Conforme assinala a exposição de motivos, 
a presente Convenção preenche lacunas e 
esclarece pontos obscuros e imprecisos, 
"sobretudo no que se refere à determinação da 
natureza do delito ou dos motivos da perseguição". 
Nesse ponto insistiu a delegação brasileira em 
atribuir ao Estado asilante a competência da 
qualificação do delito, tendo mesmo o cuidado de 
definir com precisão êsse princípio por meio do 
seguinte artigo: "Compete ao Estado asilante a 
qualificação do delito ou dos motivos da 
perseguição". 

Quanto à concessão de asilo aos acusados de 
delito comum, pelo artigo 3º, ficava proibida, se 
encontrassem devidamente processados ou 
houvessem sido condenados por tribunal ordinário. 
Visando à proteção dos direitos inalienáveis do asilado 
como pessoa humana, foi aprovada uma emenda  
a êsse dispositivo a fim de aplicar-se sòmente aos  
que, em tal situação, devessem ainda cumprir a 
respectiva pena. 
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Outro êxito da delegação brasileira foi na 

redação do art. 19, estabelecendo a "obrigação, para 
o agente diplomático, de entregar os asilados à 
representação diplomática de um terceiro Estada 
quando em virtude de ruptura de relações, tiver de 
abandonar o Estado territorial". 

O empenho do Brasil no exame da Convenção 
teve em vista, frisa ainda o Itamarati, a América 
Latina, onde se torna absolutamente indispensável o 
instituto do asilo pelas "freqüentes e por vêzes 
sangrentas contribuições políticas". 

Nessas condições, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo ora em exame. 

Sala das Comissões, em 15 de maio de 1957. 
– Georgino Avelino, Presidente. – Rui Palmeira, 
Relator. – João Villasbôas. – Gomes de Oliveira. –  
Lourival Fontes. – Gilberto Marinho. 

 
PARECER 

Nº 331, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 11, de 1956. 
 
Relator: Sr. Rodrigo Lobo. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 
1956, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Rodrigo Lobo, 
Relator. – Sebastião Archer. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 331, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 11, de 1956, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas, denegatório de registro ao 
contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
Dorimendonte Teixeira Ferrer e sua espôsa Necita 
de Souza Ferrer. 

 
Faça saber que o Congresso Nacional 

aprovou e eu, nos têrmos do arti- 
 

 

go 77, parágrafo 1º da Constituição Federal, 
promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº – 1957 

 
Art. 1º E' mantida a decisão por que o Tribunal 

de Contas, em sessão realizada a 31 de maio de 
1955, denegou registro ao contrato celebrado a 24 
de novembro de 1954, entre o Ministério da 
Agricultura .e Dorimendonte Teixeira Ferrer e sua 
espôsa Necita de Souza Ferrer, para financiamento 
de obras de irrigação em terras de propriedade dos 
segundos contratantes, situadas no Município de 
Lavras de Mangabeira, no Estado do Ceará. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PARECER 
Nº 332, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 1956, que 
aprova o têrmo aditivo ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Marinha e Arthur Michael Gustav 
Friedrich Dumont. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
Sôbre o presente projeto já se pronunciou a 

Comissão de Constituição e Justiça. Já agora, a 
requerimento do nobre Senador Lino de Mattos, relator 
da matéria na Comissão de Finanças, volta êle a êste 
órgão técnico, para opinar sôbre a sua juridicidade. 

Tal aspecto, entretanto, já foi objeto de atenta 
análise desta Comissão, a qual examinando a 
hipótese inclusive sob seu ângulo jurídico, nêle 
encontrou razões bastante para aprovar a proposição. 

Esta Comissão, com efeito, já tem ponta de 
vista firmado sôbre a matéria, decidindo sempre, 
nos casos semelhantes, sem qualquer discrepância. 
Assim têm concluído, com assentimento geral, os 
pareceres dos eminentes Senadores Argemiro  
de Figueiredo, Daniel Krieger, Rui Palmeira, 
Lourival Fontes e Attilio Vivacqua. Outro não tem 
sido nosso próprio entendimento. 
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Face ao exposto, ratificamos, nesta 

assentada, o parecer anteriormente emitido e 
aprovado pela unanimidade da Comissão. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Ruy Carneiro. – Rui Palmeira. – Argemiro 
de Figueiredo. – Gilberto Marinho. – Lineu Prestes. –  
Attílio Vivacqua. – Lima Guimarães. – Lourival 
Fontes. 

 
PARECER 

Nº 333, DE 1957 
 
Redação final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1956. 
 
Relator: Sr. Sebastião Archer. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo número 33, de 1956, originário 
da Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1957. –  
Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião Archer, 
Relator. – Rodrigo Lobo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 333, DE 1957 
 
Redação final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1956, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas, 
denegatória de registro ao têrmo de contrato entre o 
Ministério da Aeronáutica e, Clodoaldo Dantas Mota. 

 
Substitutivo 

 
Ao projeto: 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
"Aprova o termo aditivo ao contrato celebrado 

entre o Ministério da Aeronáutica e Clodoaldo Dantas 
Mota." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° E' aprovado o têrmo de 25 de  

março de 1955, aditivo ao contrato celebrado  
a 28 de dezembro de 1954, 
 

 

entre o Ministério da Aeronáutica e Clodoaldo Dantas 
Mota, professor de matemática do segundo ciclo 
colegial na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, 
para percepção dos abonos a que se referem as Leis 
ns. 1.765, de 18 de dezembro de 1952, e 2.412, de 
1º de fevereiro de 1955, e no qual o Tribunal de 
Contas recusara registro em sessão realizada a 9 de 
agôsto de 1955. 

Art, 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

Nº 334, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 50, de 1956. 
 
Relator: Sr. Sebastião Archer. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 
1956, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião 
Archer, Relator. – Rodrigo Lobo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 334, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 50, de 1956, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas, denegatória de registro ao 
contrato celebrado entre o Governo do Território 
Federal do Acre e Palmeirinda de Figueiredo. 

 
Faça saber que o Congresso Nacional 

aprovou e eu, nos têrmos do art. 77, parágrafo 1º, da 
Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº – 1957 

 
Art. 1° E' mantida a decisão por que o Tribunal 

de Contas, em sessão realizada a 3 de maio de 
1955, denegou registro ao contrato celebrado a 1º de 
janeiro de 1954 entre o Govêrno do Território Federal 
do Acre e Palmeirinda de Figueiredo, para desempe- 

 
 



– 327 – 
 

nhar a função de professor, na Escola Técnica de 
Comércio Acreana, naquele Território. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PARECER 
Nº 335, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 58, de 1956. 
 
Relator: Sr. Sebastião Archer. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa), do Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 
1956, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1957. –  
Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião Archer, 
Relator. – Rodrigo Lobo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 335, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 58, de 1956, que aprova o Convênio 
de Cooperação para o estudo do aproveitamento da 
energia hidráulica dos rios Acaraí e Mondai, firmado 
entre o Brasil e a República do Paraguai. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou e eu, nos têrmos do artigo 66, inciso I, da 
Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº – 1957 

 
Artº 1º E' aprovado o Convênio de Cooperação 

para o estudo do aproveitamento da energia hidráulica 
dos rios Acaraí e Mondai, firmado entre o  
Brasil e a República do Paraguai, a 20 de janeiro de 
1956. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PARECER 
Nº 336, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 60, de 1956. 
 
Relator: Sr. Rodrigo Lobo. 
A Comissão apresenta a redação final  

(fl. anexa) do Projeto de Decreto 
 

 

Legislativo nº 60, de 1956, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Rodrigo Lobo, 
Relator. – Sebastião Archer. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 336, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 60, de 1956, que mantém a decisão 
do Tribunal de Contas, denegatória de registro do 
têrmo aditivo ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Dellyo de Almeida 
Alvares. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou e eu, nos termos do artigo 77, inciso I, da 
Constituição Federal promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº – 1957 

 
Art. 1º E' mantida a decisão por que o Tribunal 

de Contas, em sessão realizada a 12 de dezembro 
de 1955, denegou registro ao têrmo de 3 de agôsto 
do mesmo ano, aditivo ao contrato celebrado a 18 de 
fevereiro, também, de 1955, entre o Ministério da 
Aeronáutica e Dellyo Almeida Alvares, para 
desempenhar a função de professor de química do 
segundo ciclo colegial na Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

Nº 337, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 7, de 1957. 
 
Relator: Sr. Rodrigo Lobo. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 
1957, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1957. –  
Ezechias da Rocha, Presidente. – Rodrigo Lobo, 
Relator. – Sebastião Archer. 
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ANEXO AO PARECER Nº 337, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 7, de 1957, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas, denegatório do registro ao 
contrato celebrado entre o Serviço de Estatística da 
Previdência e Trabalho, do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, e a firma Poligráfica Lambert 
Ltda. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou e eu, nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º 
da Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº – 1957 

 
Art. 1º E' mantida a decisão por que o Tribunal 

de Contas, em sessão realizada a 30 de dezembro 
de 1955, denegou registro ao contrato celebrado a 
13 do mesmo mês e ano, entre o Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio – Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho – e a firma 
Poligráfica Lambert Ltda., para prestação de serviços 
de recuperação de material permanente destinado à 
execução dos trabalhos de administração do 
pagamento do abono-família de que trata o Decreto-
lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Argemira de 
Figueiredo, primeiro orador inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO *: – 
Senhor Presidente, antes de iniciar meu discurso, 
congratulo-me com todos os brasileiros pelo resultado 
da reunião noturna de ontem, na Câmara dos 
Deputados, que significa, para os que acompanham 
os acontecimentos nacionais com isenção de ânimo, a 
manutenção do regime legal neste país. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito bem. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:  

– Congratulo-me, Sr. Presiden- 
 
__________________ 
* Náo foi revisto pelo orador. 

 

te, com a Maioria dos Deputados, das várias 
correntes partidárias, que elevaram aquela Casa do 
Congresso à dignidade compatível com nossas 
tradições, mantendo íntegras as prerrogativas do 
Legislativo Nacional, sem as quais é impossível 
conceber-se regime de liberdade, de dignidade e de 
garantia no exercício dêsse Poder. 

Manifesto ainda aplausos calorosos à direção 
do meu Partido, que se manteve à altura dos 
acontecimentos, serena e enérgica, dentro dos 
princípios estabelecidos pela bancada da União 
Democrática Nacional, no Senado da República, 
dentro dos princípios de vigilância, de oposição e 
legalidade. 

Depois destas palavras, Sr. Presidente, passo 
ao assunto principal do meu discurso. 

Falarei sôbre a intervenção do Estado na vida 
econômica e focalizarei alguns aspectos da política 
do petróleo no Brasil. (Lendo). 

Senhor Presidente. Não poucas vêzes temos 
ouvido nesta Casa os mais interessantes discursos 
em tôrno da situação econômica e financeira deste 
país. Eu próprio, sem conhecimento especializado da 
matéria, tenho pronunciado algumas palavras em 
assunto tão delicado que, a muitos, parece não 
comportar intervenções que não sejam seguras e 
sábias. 

Entendo, entretanto, Sr. Presidente, que esses 
pronunciamentos são necessários ou pelo menos 
úteis aos interêsses nacionais. Os sábios ou técnicos 
não podem temer a concorrência dos leigos. Os 
leigos se tornariam ridículos buscando conquistar o 
lugar dos sábios. No fundo, as duas atividades se 
harmonizam. O sábio extrai dos fenômenos os 
elementos de que precisa. Observa, investiga, induz, 
deduz, firma princípios, coordena, sistematiza e 
constrói a ciência. O leigo não conhece a causa e o 
processo dos fenômenos físicos e sociais. Mas aí vai 
se ajustando, sem o saber, à verdade científica. 
Ambos colaboram, cada um no seu mundo, para o 
progresso científico dos povos. 

Sr. Presidente, quando focalizamos 
problemas econômicos e financeiros do País, não o 
fazemos no pensamento pueril e na insensata 
veleidade de traçar diretrizes à vida política e 
administrativa da nação. Desejamos apenas real- 
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çar fatos que nos pareçam mais importantes, no 
propósito de encaminhá-los aos técnicos, como 
elementos de colaboração. 

Sr. Presidente, diàriamente discute-se a 
posição do Estado em face da economia privada. 
Formam-se as escolas, diversificadas pelo maior ou 
menor volume de ingerência do Estado na economia 
individual. Os clássicos querem o liberalismo 
econômico; a liberdade de trabalho, de produção e a 
liberdade de circulação da riqueza. 

Para êles, o progresso das nações firma-se na 
livre atividade dos homens, sem a intervenção 
incômoda do Estado. Os intervencionistas não 
admitem o estado alheio às atividades. As múltiplas 
e complexas relações da vida social interna e 
externa das nações, abrem os caminhos à 
intervenção. Por sua vez, os socialistas não se 
contentam com a simples intervenção do Estado na 
economia privada. Consideram nociva a propriedade 
individual e lutam por um regime econômico que 
transforme em propriedade coletiva os meios de 
produção e circulação da riqueza. 

A Constituição de 1946 adotou o critério 
intervencionista. E não podia deixar de fazê-lo. Era 
uma resultante necessária das grandes 
transformações sociais e políticas que se 
processaram após o primeiro grande conflito 
mundial. 

As relações e o choque, cada vez mais 
profundos e mais complexos entre o capital e o 
trabalho, inspiraram a intervenção do Estado, em 
nome da ordem, da tranqüilidade e da justiça social. 
Mas, não se chegou ao intervencionismo ilimitado. 
Adotou-se o critério da intervenção moderada e 
condicional. Não se desferiu golpe profundo no 
sistema liberal. Não se garroteou a liberdade de 
iniciativa, a grande fôrça, a fôrça miraculosa que tem 
assegurado o progresso das Nações. 

Entre nós, só o interesse público poderá 
justificar a intervenção. E esta não irá além dos 
direitos fundamentais do homem, prescritos nos 
textos constitucionais. Mas, Sr. Presidente, por 
mais fortes que sejam as razões do critério 
intervencionista do Estado no domínio econômico, 
não tenhamos dúvida de que o sistema inspira 
sempre receios à liberdade individual. A inter- 
 

 

venção caracteriza o Estado fascista. Isso vale dizer, 
pelo menos, que a intervenção é ato fascista, 
conflitando-se com o espírito da democracia liberal. 
Não há exagêro nos que assim pensam. 

Quando a Carta de 1946 legitima a 
intervenção do Estado para monopolizar indústrias 
ou atividades, mantidas ou exploradas pela iniciativa 
privada, pode não exprimir a linha dominante de um 
governo socialista, mas pratica um ato socialista, 
eliminando a propriedade individual. O critério da 
intervenção, Sr. Presidente, é sempre uma ameaça à 
liberdade. E' imprescindível muita prudência na 
prática da função intervencionista do Estado. Basta 
compreender que se exerce, no caso, uma atividade 
agressiva ao liberalismo político do regime. 

Um povo culto jamais estrangula a liberdade 
da iniciativa privada. Esta é que marca a democracia, 
a regime do homem livre e digno. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. OTHON MÄDER: – A meu ver, a 
iniciativa privada é a maior fôrça propulsora do 
progresso de uma Nação. Devemos, pois, dar-lhe 
todo o apoio, naturalmente dentro dos limites em que 
é necessário contê-la, respeitando o bem geral do 
País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. tem tôda a razão. 

Maior absurdo, quando o Estado se investe 
em funções impróprias, chamando a si a direção de 
atividades comerciais e industriais. Faltam-lhe as 
condições que asseguram o êxito daqueles 
empreendimentos. 

O SR. OTHON MÄDER: – Dá V. Exa. licença 
para mais um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. está 
colocando o problema nos seus verdadeiros 
têrmos. A Constituição permite ao Estado o 
monopólio, em determinadas ocasiões, de certas 
indústrias ou atividades econômicas, mas não 
admite que êle faça concorrência às empresas 
particulares. No Brasil, entretanto, ve- 
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rifica-se, constantemente, a intervenção parcial do 
Estado nas atividades econômicas, concorrendo com 
emprêsas privadas que procuram o desenvolvimento 
do País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte esclarecedor de V. Exa. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Ouvirei V. Exa. com prazer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sempre ouço 
com agrado os discursos de Vossa Excelência. Não 
queria interrompê-lo, para não perturbar a sequência 
tão interessante da sua argumentação. Em virtude, 
porém, do aparte do nobre Senador Othon Mãder, 
cujos pontos de vista diferem sempre um pouco dos 
meus, pontos de vista êsses que ambos sustentamos 
nesta Casa, não quero deixar de dizer o que penso, 
nesta oportunidade que se me oferece, a respeito da 
tese que V. Exa. defende. Nós, os trabalhistas – posso 
mesmo falar em nome da minha corrente política – 
defendemos a intervenção do Estado na economia 
particular, e o fazemos não para que êste se 
sobreponha à atividade particular, mas para que 
intervenha quando necessário. Ainda agora 
verificamos, a respeito do problema do cacau, que o 
Estado está assistindo à economia cacaueira, tal como 
procede com tantas outras atividades, a da energia 
elétrica, por exemplo, em que interveio criando a 
grande usina de Paulo Afonso, e a do algodão. 
Sentimos apenas a enorme reação existente por parte, 
das classes industriais ou produtoras, quando o Estado 
intervém em favor do consumidor, estabelecendo 
medidas de amparo à grande massa de trabalhadores. 
Nas ocasiões de subprodução, estes são, realmente, 
as primeiras vítimas, porque os preços crescem e a 
intervenção não é mais para atender ao produtor, mas, 
sim, ao consumidor, e, sobretudo, à massa de 
trabalhadores e de todos quantos vivem de salário. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de Vossa Excelência que, 
talvez, não tenha ouvido o trecho do meu discurso 
em que me refiro exatamente a êsse aspecto. 
 

 

Os conflitos entre capital e trabalho, sobretudo 
após a Primeira Grande Guerra Mundial, inspiraram 
e incrementaram a política intervencionista do 
Estado no domínio econômico. 

Acredito que V. Exa., ouvindo os demais 
argumentos que irei aqui expender, encontrará ponto 
de conciliação entre as teses que todos defendemos, 
inclusive a que vem sendo preconizada pelo nosso 
eminente companheiro, Senador Othon Mäder. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência outro aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. OTHON MÄDER: – Aproveitando a 
oportunidade do aparte do eminente colega Senador 
Gomes de Oliveira, desejo declarar que estou de 
acôrdo com o ponto de vista de S. Exa. O Estado só 
deve intervir quando estiver em jôgo o interêsse 
nacional, mas não como se tem procedido no Brasil, 
por qualquer motivo e, até, sem motivo algum. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Exatamente. V Exa. combate o abuso 
intervencionista e não a intervenção. 

O SR. OTHON MÄDER: – O abuso do poder 
de intervenção. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, em relação ao Estado, dizia eu 
que o mesmo, intervindo ou chamando a si 
atividades industriais ou comerciais e se 
transformando em órgão do povo, é função 
incompatível com a natureza de sua estrutura 
orgânica. 

Não lhe assiste o espírito criador que produz e 
multiplica a riqueza. Falta-lhe o gênio da emulação que 
inspira o aperfeiçoamento do trabalho humano. Não o 
anima o interêsse do lucro que dá rendimento e 
compensação ao labor dos homens. Sobram-lhe, 
porém, as condições negativas. Transborda o gênio da 
prodigalidade. Domínio da burocracia. Trabalho 
minguado e precária mentalidade. Prolifera o germe do 
empreguismo. E de tudo brota, sempre, desgraçada e 
funesta, aquela subversão gritante. –  A indústria ou ati- 
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vidade que se instituira para aumentar o volume das 
utilidades e proporcionar o bem coletivo, transforma-
se num aglomerado parasitário, pesando na 
economia pública pelo volume sempre crescente dos 
"deficits" orçamentários. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. está 
colocando admiràvelmente bem o problema. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço a V. Exa. 

(Lendo) 
Não podemos acreditar em resultados 

satisfatórios de atividades comerciais e industriais do 
Estado. A ciência econômica pode justificá-lo, mas, a 
observação contrapõe-se a essa conclusão científica. 

O que vemos, Sr. Presidente, é o fracasso 
constante dessas experiências. 

Aí estão os transportes ferroviários e 
marítimos, acusando "deficits" anuais de bilhões e 
bilhões de cruzeiros. Aí estão as organizações 
estatais, criadas para o contrôle comercial do preço 
das utilidades, cujos resultados exprimem a negação 
dos seus objetivos. 

Reconhecemos, Sr. Presidente, que o Estado 
precisa intervir sempre nas relações de nossa  
vida econômica, comercial e industrial. Mas intervir 
no bom sentido, intervir protegendo e nunca 
estorvando a iniciativa privada. Intervir para 
combater os trustes e monopólios. Intervir para impor 
os princípios da justiça social e impedir a exploração 
do homem pelo homem. Intervir para tutelar  
a liberdade e assegurar o gôzo pacífico dos capitais 
materiais. Intervir quando o exigir o bem público. 
Nunca, porém, intervir para encampar atividades 
impróprias à sua natureza e estrutura. Atividades, 
pertinentes à iniciativa individual. Daí porque, Senhor 
Presidente, justifico os temores dos que não  
se integraram na política que adotamos em relação 
ao petróleo. Daqueles que se rebelam contra a 
iniciativa de conduzirmos o Estado à exploração 
direta do petróleo nacional. Mas, não combatemos 
essa política, que se tornou uma imposição da 
consciência brasileira. Ao contrário, oferecemos 
parecer oral e defendemos a Petrobrás, quando se 
discutiu o problema nesta Casa do Congresso. Não o 
fizemos por extremado nacionalismo ou temor dos 
 

difamadores impenitentes. Para o nosso 
nacionalismo, a participação do capital estrangeiro é 
sempre frutífera e necessária, quando insuficientes 
os recursos nacionais, na transformação de nossas 
possibilidades econômicas em verdadeiras riquezas 
integradas em sua função social. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Só assim se 
pode compreender o nacionalismo, o que não 
desconhece as necessidades nacionais. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de V. Exa. 

Tentemos, porém, a vitória da exceção. 
Acompanhemos o Govêrno, a Nação e a grande 
maioria do Congresso, no vigoroso apoio que se  
tem dado à política do monopólio estatal. 
Acreditamos que se encontrem modalidades, sem 
quebra de sistema, para u'a mais forte colaboração 
da técnica e do capital estrangeiros. O petróleo  
será de fato a redenção econômica do Brasil. E, para 
nós, maior será a glória se essa redenção brotar dos 
nossos próprios valores humanos. Mas, Sr. 
Presidente, nós não somos um aglomerado anômalo 
de seres humanos, privados do uso da razão. 
Teremos de mudar de rumo se a experiência 
demonstrar o fracasso daquela política. Sentimos  
e aplaudimos calorosamente a paixão patriótica  
e criadora dos que conduzem a nossa organização 
petrolífera. Desejamos que ela escape à voragem 
das grandes catástrofes. À voragem dos grandes 
desastres com que sempre se defrontam os  
que tentam transformar o Estado em órgão de 
produção de indústria e de comércio. Desejamos que 
se fuja à regra, pontilhada de desastres e desatinos, 
e nunca se resvale, do plano de defesa dos 
interêsses nacionais, para o campo do afilhadismo; 
do empreguismo; do luxo e da prodigalidade;  
da burocracia nefasta; do enriquecimento fácil; da 
ceva dos grupos econômicos e da ociosidade 
aviltante. Fuja à regra dos que exploram os 
sentimentos nacionalistas da massa, para fundar e 
manter indústrias fraudulentas, impróprias e retró- 
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gradas, incapazes de resistir aos confrontos da 
técnica e à competição estrangeira. Fuja à regra dos 
que se resguardam no protecionismo estatal, 
explorando a nação empobrecida. 

Desejamos que êste País organize as suas 
atividades industriais sem os sacrifícios do povo. 

Sr. Presidente. Não sou daqueles que, nesta 
altura gloriosa do nosso nível cultural, tremem de 
mêdo e horror ante o poder material e econômico 
das grandes potências. As fôrças morais que 
assinalam a civilização atual do mundo repelem o 
pensamento pueril de escravidão das grandes e 
pequenas nações. Nunca nos afligiu o delírio insano 
de admitir que êste grande país regredisse ao jugo 
de colonizadores estrangeiros. Nosso temor mais 
sério é de que se institua no Brasil uma política 
exótica de colonização interna. Política desalmada e 
cruel, nutrindo-se nos sacrifícios da própria nação. 

Política de escravização dos brasileiros aos 
grupos industriais e econômicos que, há muito, 
proliferam sob o amparo tutelar do Poder Público. 

Receiamos, Sr. Presidente, que a intervenção 
abusiva e irrefletida do Estado no domínio 
econômico e a sua participação direta em atividades 
que lhe são impróprias, institua aquêle tipo singular 
de colonização: a colonização nacional, diferindo da 
estrangeira apenas pela nacionalidade do poder 
escravizador. Em suma, as massas humanas vivem 
e trabalham para servir a senhor estrangeiro. Na 
outra, os grupos nacionais constituem os 
beneficiários das massas exploradas. 

Sr. Presidente. Não deixemos nunca que o 
Brasil seja colônia de estrangeiros. Mas, despertemos 
resolutos contra os perigos da colonização interna. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

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

Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, segundo orador inscrito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS *:  
– Senhor Presidente, venho à tribuna pa- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

ra, em nome das bancadas oposicionistas com 
assento nesta Casa e que me honram com sua 
liderança, transmitir os mais sinceros cumprimentos 
à Câmara dos Deputados pela deliberação ontem 
tomada, a qual ficará gravada na história da 
República brasileira. 

Rejeitando o pedido de licença para ser 
processado um dos seus membros, aquela Casa do 
Parlamento, Sr. Presidente, recusou atender ao 
convite à mutilação da Constituição e, num 
movimento magnífico, que honra a tradição do 
Congresso brasileiro, defendeu a integridade da 
Magna Carta e, conseqüentemente, do Regime. 

Os meus cumprimentos não se dirigem, Sr. 
Presidente, exclusivamente, àqueles que levaram o 
seu voto contra o absurdo pedido de licença para 
processar o Deputado Carlos Lacerda; estendem-se 
a quantos, ontem, tomaram parte naquela votação, 
defendendo princípios e pontos de vista 
contraditórios, já para atender ao pedido 
governamental, já para rejeitá-lo. Os meus 
cumprimentos vão, Sr. Presidente, a todos que 
acorreram àquela sessão, abrilhantando-a com a sua 
presença e levando o seu voto para uma deliberação 
final, no sentido da manutenção das imunidades 
parlamentares, pedra angular do regime democrático 
em que vivemos. Cumprimento, Sr. Presidente, 
também, aos que preferiram, naquela hora histórica 
da nossa vida política, romper a solidariedade 
partidária, para manterem-se solidários com o 
Regime. 

Assisti, Sr. Presidente, empolgado e 
emocionado, a um dos espetáculos mais 
impressionantes de torneio intelectual, de que já tive 
conhecimento no decurso da minha existência. Vi se 
defrontarem, na tribuna, numa luta de inteligência e 
de idéia, o notável, o grande e inolvidável Líder da 
Minoria ou seja, da oposição parlamentar da Câmara 
dos Deputados, e o não menos ilustre e brilhante 
Líder da Maioria. 

Não sei que mais admirar: se a manifestação 
de cultura e inteligência, o brilhantismo e a 
serenidade de conduta do eminente Deputado 
Afonso Arinos, se o brilho da cultura e da inteligência 
com que se houve o Deputado Vieira de Mello. 
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E' certo, Sr. Presidente, que o Líder da 
Oposição se firmava no terreno sólido do Direito, 
embasava seus argumentos nos princípios multi-
seculares que regem os povos livres do Universo. 
Soube, entretanto, também, o nobre Líder da Maioria 
conduzir-se, buscando nos recursos da sua 
primorosa oratória elementos de defesa do ponto de 
vista do seu Partido, esgrimindo com arte e perícia o 
florete do sofisma. 

Defrontaram-se ali dois notáveis oradores, 
que, realmente, fazem o orgulho da representação 
partidária, na Câmara dos Deputados. 

Admirei a habilidade, a elegância com que o 
Líder Vieira de Mello procurava se defender das 
investidas dos seus próprios correligionários, 
empenhados em retirar S. Exa. do ponto alto em que 
se colocara na discussão do caso, encarando-o sob 
o ponto de vista jurídico-político, para arrastá-lo à 
deformação e ao amesquinhamento dos seus 
argumentos, e enquadrar-lhe a origem nos 
sentimentos subalternos do ódio e da vingança. E foi 
realmente admirável a ginástica de pensamento 
empregada por S. Exa. para contornar os apartes 
dos seus liderados, para manter a discussão na 
altura em que a conservaram os dois eminentes 
líderes de partido. 

Sr. Presidente, congratulo-me com a Pátria 
Brasileira por termos encerrado, de maneira digna 
para o Congresso Nacional, êsse episódio, que, por 
muitos e muitos dias, vinha perturbando a 
tranqüilidade pública. 

Desanuviados os horizontes, se realmente o 
Sr. Presidente da República tem o pensamento 
voltado para o bem e a grandeza da Pátria, está 
aberta a oportunidade para que, convergentes os 
ideais de todos os brasileiros, se empenhe S. Exa., 
efetivamente na reconstrução do Brasil, extinguindo 
as crises de tôda a natureza, que nesta hora 
perturbam a vida nacional. 

E, assim, possamos todos concorrer 
eficientemente para a grandeza da Pátria, fazê-la tão 
grande quão grande é o nosso amor por ela. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Senhor João Villasbôas, 
o Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Senhor Lima Teixeira. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, 
terceiro orador inscrito. 

O SR. FILINTO MÜLLER *: – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, durante êstes dias de grande 
agitação vividos pelos nossos meios políticos, 
procurei evitar trouxéssemos a debate, no Senado, o 
problema que vinha apaixonando, fundamente, a 
Câmara dos Deputados e a opinião pública nacional. 

Entendi estar a questão adstrita, 
exclusivamente, àquela Casa do Parlamento; e 
poder uma interferência nossa, sobretudo dos 
Senadores que compõem as bancadas da Maioria, 
ser interpretada como intervenção irritante em 
assuntos pertinentes àquela Câmara. 

Felizmente, conseguimos manter o Senado 
fora daquêle ambiente de perturbação. Os eminentes 
Senadores das bancadas da Oposição, que neste 
Plenário usaram da palavra e focalizaram a matéria, 
fizeram-no, como sempre, com grande elevação, 
elegância e patriotismo. Graças a essa circunstância 
não estabelecemos debate que, longe de elevar as 
Casas do Parlamento, desservem a democracia. 

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

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muita honra. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Senado 

não podia deixar de agir dessa forma, porque o Líder 
da Maioria merece todo o acatamento. O modo por 
que V. Exa. invariàvelmente se conduz, neste 
Plenário, faz jus ao nosso reconhecimento e à nossa 
admiração. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço, 
realmente emocionado, as palavras tão generosas 
do eminente Senador Fernandes Távora... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Faço 
apenas justiça a V. Exa. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – ...e a quem 
aprendi a acatar, admirar e respeitar, não só nesta 
Casa, também fora dela, como homem de bem e de 
dignidade. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – As 
palavras do nobre Senador Fernandes Távora 
afirmam, igualmente, nosso pensamento. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Obrigado pelo 
apôio do eminente Senador Argemiro de Figueiredo. 

Como dizia, Sr. Presidente, procurei evitar 
que, no Senado, vivêssemos aquêle ambiente de 
agitação e de paixão que empolgou, durante dias, a 
Câmara dos Deputados. 

Hoje, no entanto, depois de resolvido, por 
aquela Casa, o seu problema; depois de decidida, 
pela Maioria, a não concessão da licença para 
processar o nobre Líder da União Democrática 
Nacional, entendi podíamos debater o caso. 

Era mesmo minha intenção ocupar, hoje, a 
tribuna, para tecer comentários a respeito da atitude, 
na outra Casa do Congresso e fora dela, do 
Deputado alvo dessa agitação, ou, no pensar da 
maioria, o promotor desta perturbação. 

Acabo de ouvir, entretanto, o discurso do 
eminente Líder da União Democrática Nacional. As 
palavras de Sua Excelência atingem tal altitude que 
me sentiria mal se, pretendesse, neste instante, 
debater fatos superados. 

Sr. Presidente, congratulo-me com o Senado 
pela maneira por que o representante das bancadas 
da Oposição examinou o assunto que até ontem 
apaixonou a opinião pública. Congratulo-me, 
outrossim, com o Senado, pela atitude elegante e de 
grande dignidade com que o Líder da União 
Democrática Nacional, ilustre Senador João 
Villasbôas, apreciou êsse problema tão difícil e que 
tanta paixão tem despertado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a V. Exa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência 
nada tem que agradecer. Minhas palavras 
representam mero ato de justiça. 

Sr. Presidente, em face da manifestação do 
Líder da União Democrática Nacional, no Senado, 
dispenso-me de tecer os comentários, que pretendia 
sôbre o caso ontem encerrado. 

Desejo apenas declarar, respondendo ao final 
do discurso do ilustre Senador mato-grossense, que 
a intenção do Sr. Presidente da República não é 
diversa da que S. Exa. deseja: trabalhar com afinco, 
dentro de um clima de paz e harmonia, pela 
realização do seu programa de Govêrno. Seu intento 
não é outro senão o de servir, bem e fielmente, as 
altas aspirações do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, declaro a V. Exa. e ao  
Senado que subscrevo inteiramente e com muito 
prazer, as considerações tecidas pelo eminente 
Senador João Villasbôas a respeito dessas duas 
figuras marcantes da Câmara dos Deputados: 
Deputados Afonso Arinos e Vieira de Mello. Ambos 
estiveram à altura da missão de que estão 
investidos: ambos souberam defender, com 
brilhantismo e dedicação, seus pontos de vista; 
ambos merecem, portanto, o nosso respeito e a 
nossa admiração. 

Terminando, Sr. Presidente, peço vênia  
para ler telegrama do Sr. Juscelino Kubitschek, 
Presidente da República, em resposta as  
do Sr. Hildo Meneghetti, Governador do Estado  
do Rio Grande do Sul, ontem publicado pelo 
vespertino O Globo. Responde às críticas 
ùltimamente feitas ao Chefe da Nação; é como que 
uma resposta ao apêlo de patriotismo levantado, 
nesta Casa, pelo nobre Senador João Villasbôas. 
Está assim redigido: 

"Recebi o telegrama de V. Exa. no qual se 
contém um apêlo em favor da pacificação e do 
congraçamento na política brasileira, a fim de 
podermos enfrentar os graves problemas 
administrativos de cuja solução dependem o bem-
estar e a segurança do nosso povo. Agradeço ao 
ilustre Governador do Rio Grande do Sul a justiça 
que me faz quando reconhece ter eu pugnado 
sempre pela harmonia de todos os nossos patrício, 
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procurando apagar ressentimentos, desarmar 
prevenções, estabelecer entre todos um ambiente  
de cooperação sadia. Presidente da República, 
nunca tive preocupação mais ardente do que lutar 
contra dissenções, envidar esforços, a fim de não 
chegarem à situação de crise a que V. Exa. alude. 
Não me acusa a consciência de ter deixado de atuar 
sempre com perfeita serenidade no pôsto que o 
destino me confiou. Não faltei e jamais faltarei à 
causa da paz, pois creia V. Exa. que os ódios 
políticos não me contaminaram. Continuo 
intransigentemente empenhado em defender a Lei,  
a que devo estar ocupando êste duro e difícil  
pôsto de comando. V. Exa. e os demais 
Governadores, mesmo os eleitos por partidos 
adversários de minha candidatura, são os mais 
autorizados testemunhos da minha isenção e do meu 
devotamente à causa pública. Pode V. Exa. confiar 
na tranqüilidade e na firmeza com que me disponho 
a defender a paz em nosso País e a preservar a 
autoridade do meu Govêmo, cuja base é a 
obediência e o respeito à Lei. Saudações cordiais. – 
(a) Juscelino Kubitschek" 

O telegrama que acabo de ler, Senhor 
Presidente, define a diretriz traçada e seguida 
fielmente, pelo Senhor Juscelino Kubitschek, desde 
que assumiu o Govêrno da República. 

Oxalá as palavras de bom senso contidas no 
apêlo do Governador Hildo Meneghetti – atendidas 
na resposta do Chefe da Nação – e as que 
acabamos de ouvir nesta Casa, pronunciadas pelo 
nobre Senador João Villasbôas, eminente Líder da 
União Democrática Nacional, calem fundo no espírito 
de todos os brasileiros, a fim de que tenhamos dias 
de tranqüilidade, dias de paz, e possamos, assim, 
todos nos empenharmos por atingir o objetivo 
comum, que fala ao nosso patriotismo constituindo a 
grandeza do Brasil. (Muito bem; muito bem, Palmas. 
O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento encaminhado à Mesa. 

E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 169, DE 1957 
 

Nos têrmos do art. 9, letra a, do Regimento 
Interno, em combinação com o art. 127, letra c, do 
Regimento Interno, requeiro inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1952, 
cujo prazo, na Comissão de Relações Exteriores já 
se acha esgotado. 

Sala das Sessões, em 16 de maio de 1957. – 
Gilberto Marinho – Filinto Müller. – João Villasbôas. 

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

Esgotada a hora do Expediente, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
número 287, de 1956, que cria a Comissão de 
Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba, no Estado 
do Ceará, subordinado ao Ministério da Agricultura 
(incluído em Ordem do Dia, em virtude de dispensa 
de interstício, concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Filinto Müller), tendo 
Pareceres favoráveis (números 181 a 184, de 1957) 
das Comissões de Constituição e Justiça, Economia, 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
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E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 
sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 287, DE 1956 
 

(Nº 531-C, de 1955, na Câmara dos Deputados) 
 
Cria a Comissão de Desenvolvimento do 

Planalto de Ibiapaba, no Estado do Ceará, 
subordinada ao Ministério da Agricultura. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' criada a Comissão de 

Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba, no Estado 
do Ceará, subordinada ao Ministério da Agricultura. 

Art. 2º A Comissão terá por objetivo promover, 
mediante assistência financeira, técnica e social, aos 
proprietários rurais, o desenvolvimento e a melhoria 
da produção agrícola na área ,do planalto da Serra 
de Ibiapaba, no Estado do Ceará, e o seu prazo de 
funcionamento será de 10 (dez) anos. 

Art. 3º Compete, especialmente, à Comissão: 
a) incentivar a organização de cooperativas de 

produção; 
b) diligenciar a localização na área do Planalto 

de imigrantes agrícultores, prestando-lhes a devida 
assistência; 

c) promover, diretamente ou através de 
financiamento aos interessados, a mecanização 
agrícola, a ensilagem e armazenagem dos produtos, 
a perfuração de poços, a construção de barragens e 
a instalação de usinas hidrelétricas; 

d) organizar estabelecimentos de 
experimentação agrícola, depósitos de distribuição 
de mudas, sementes e fertilizantes. 

Art. 4º A Comissão terá sua sede na cidade de 
Viçosa do Ceará e compor-se-á de três membros, 
nomeados pelo Presidente da República. 

§ 1º A presidência da Comissão caberá  
a um engenheiro agrônomo, indicado  
pelo Ministério da Agricultura, e os dois outros 
membros serão indicados, em lista tríplice, 
respectivamente, pelo Govêrno do Estado do Ceará e 
 

pelos prefeitos dos municípios da área do Planalto 
de Ibiapaba. 

§ 2º Será de 5 (cinco) anos o prazo de 
duração do mandato dos membros da Comissão. 

Art. 5º A Comissão terá um Conselho Fiscal 
que se reunirá, trimestralmente, na sede da 
Comissão. 

§ 1º O Conselho Fiscal será compôsto de 7 
(sete) membros representantes credenciados, 
respectivamente do Govêrno do Estado do Ceará e 
dos prefeitos dos municípios de Viçosa do Ceará, 
Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito de Inhuçu. 

§ 2º O Conselho Fiscal será presidido pelo 
representante do Govêrno do Estado. 

Art. 6º O presente e cada um dos membros da 
Comissão percebendo, respectivamente, Cr$ 
15.000,00 (quinze mil cruzeiros) e Cr$ 9.000,00 
(nove mil cruzeiros) mensais. 

Art. 7º Os membros do Conselho Fiscal terão, 
cada um, uma ajuda de custo anual de Cr$ 3.000,00 
(três mil cruzeiros). 

Parágrafo único. As despesas decorrentes do 
transporte e estada dos membros do Conselho 
Fiscal, por ocasião das reuniões trimestrais previstas 
no art. 5º correrão à conta da Comissão. 

Art. 8º Gozará a Comissão das vantagens de 
transporte e comunicações concedidas aos serviços 
públicos federais. 

Art. 9º A Comissão terá, no primeiro exercício, 
para ocorrer às despesas de instalação e 
funcionamento, a dotação especial de Cr$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) e nos 
anos subseqüentes a dotação anual de  
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), 
que serão incluídas no Orçamento, Geral da  
União. 

Parágrafo único. Até o dia 31 de março de 
cada ano, as dotações orçamentária deverão ser 
entregues à Comissão. 

Art. 10. Não poderão exceder de Cr$ 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) anuais as 
despesas de administração da Comissão. 

Art. 11. Tôdas as importâncias postas  
à disposição da Comissão deverão 
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ser obrigatòriamente, depositadas no Banco do 
Nordeste do Brasil S. A. ou em sua falta, no Banco 
do Brasil S. A. 

Parágrafo único. Todos os documentos que 
importem em responsabilidade da Comissão, 
inclusive a movimentação de fundos, serão, 
obrigatòriamente, assinados por um vogal e pelo 
presidente. 

Art. 12. A Comissão deverá fazer 2 (duas) 
prestações de contas, semestrais, ao Ministério da 
Agricultura, submetidos, previamente, à aprovação 
do Conselho Consultivo. 

Art. 13. O Ministério da Agricultura, pelos seus 
vários órgãos, é obrigado a prestar tôda a 
assistência à Comissão. 

Art. 14. Para ocorrer às despesas de 
instalação e de funcionamento da Comissão, no 
presente exercício, é o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
cruzeiros). 

Art. 15. O Poder Executivo, dentro do  
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da 
publicação da presente lei, baixará o respectivo 
regulamento. 

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas aa disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 305, de 1956, que estende as regalias 
conferidas pelo decreto-lei nº 6.936, de 6 de outubro 
de 1944, (que estende a diplomados pela Escola  
de Educação Física da Fôrça Policial do Estado  
de São Paulo as regalias dos licenciados em 
educação física e dos médicos especializados em 
educação física e desportos), tendo Pareceres 
favoráveis, sob números 253 e 254, de 1957, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação 
e Cultura. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, um 

requerimento que vai ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 170, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 155, letra d, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 305, de 1956, a fim de que seja 
incluída nos avulsos a legislação citada. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1957. – 
Caiado de Castro. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 361, de 1956, que modifica disposições do 
Decreto número 36.773, de 13 de janeiro de 1955 
(Aprova o requerimento para cobrança e fiscalização 
do Impôsto de Renda), tendo pareceres favoráveis 
(números 243 e 244, de 1957), das Comissões: de 
Economia; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 361, DE 1956 

 
(Nº 1.314-C, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Modifica disposições do Decreto nº 36.773, de 

13 de janeiro de 1955. (Aprova o Regulamento para 
a cobrança e fiscalização do Impôsto de Renda). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As letras c e d do artigo 23  

do Decreto número 36.773, de 13 de 
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janeiro de 1955, passam a ter a redação seguinte: 

"Art. 23.............................................................. 
 
c) as pensões e os rendimentos do trabalho, 

referentes a mais de 1 (um) ano e recebidos 
acumuladamente, após habilitação demorada, em 
virtude de decisões administrativas ou judiciais; 

d) os aluguéis de imóveis, recebidos 
acumuladamente, em virtude de acôrdo ou de 
sentença passada em julgado, em processos de 
renovação de contrato". 

Art. 2º A presente lei aplica-se a processos em 
curso, desde que o impôsto ainda não tenha sido 
pago. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria 
constante do avulso da Ordem do Dia, anuncio a 
discussão do Requerimento número 169, do Sr. 
Gilberto Marinho e outros Srs. Senadores, lido na 
hora do Expediente, de inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Decreto Legislativo número 1, de 1952, 
cujo prazo na Comissão de Relações Exteriores já se 
acha esgotado. 

Em discussão. (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. 
O projeto figurará na pauta da próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Gilberto Marinho, primeiro orador inscrito 
para esta oportunidade. 

 
O SR. SENADOR GILBERTO MARINHO 

PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 

POSTERIORMENTE PUBLICADO 
 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Carlos Lindenberg, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

Não está presente. 

Tem a palavra o nobre Senador Alencastro 
Guimarães, terceiro orador inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES *: – Sr. 
Presidente, tenho combatido desta tribuna, 
ardentemente, a Lei de Licença Prévia e o confisco 
cambial. 

Não me cansarei de demonstrar e de argüir, 
com fatos e com números, as iniqüidades, as 
conseqüências desastrosas, os danos que sôbre o 
Brasil, na sua economia e no seu progresso, com a 
execução, dessa malfadada lei e com o desonesto e 
imoral confisco cambial. 

Hoje, Sr. Presidente, limitar-me-ei a um fato, 
que, na sua singeleza, evidenciará vários aspectos 
do que há de nocivo na política cambial e na política 
de comércio exterior, em conseqüência da legislação 
vigente. 

O Poder Executivo, segundo noticiam os 
jornais, vai socorrer a lavoura de cacau, para 
assegurar preço mínimo, comprando-o a trezentos 
cruzeiros a arroba. Disto, Sr. Presidente, se faz um 
mérito, como que um patrimônio, a fim de atestar a 
vigilância que a autoridade monetária e financeira 
exerce em favor da produção nacional. 
Demonstrarei, porém, a seguir, que, ao contrário 
dessa pretensa proteção, o que há é mais um dos 
aspectos da espoliação dos produtos brasileiros, 
principalmente daqueles que constituem fortes 
quantidades de divisas-ouro, de que o País se utiliza. 

A cotação do cacau, na Bôlsa de Nova Iorque, 
variou entre vinte e três e vinte e cinco centavos por 
libra nos últimos meses. 

Sr. Presidente, vinte e três centavos por libra, 
significam, em números redondos, cinqüenta 
centavos de dólar por quilo, ou sejam, 
aproximadamente, trinta e cinco cruzeiros, ao câmbio 
de setenta e cinco cruzeiros por dólar. A êsse preço, 
de trinta e cinco cruzeiros por quilo, correspondente 
em Nova Iorque, o de quinhentos e vinte e cinco 
cruzeiros por arrôba. O Govêrno vai pagar trezentos 
cruzeiros por arroba. Se daí deduzirmos a importân- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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cia correspondente a taxas e despesas, veremos 
que, por arrôba, são cento e cinqüenta cruzeiros, e, 
por saco, seiscentos cruzeiros. 

A produção baiana é de um milhão e 
quinhentos mil sacos, e, só nessa diferença, é 
espoliada em novecentos milhões de cruzeiros. 

Se contarmos os impostos que o Estado da 
Bahia tem direito a cobrar sôbre essa diferença de 
custo, verifica-se que aquêle Estado perde de cem a 
cento e cinqüenta milhões de cruzeiros e de quantia 
aproximadamente semelhante às municipalidades 
baianas. 

Podemos, num cálculo benévolo, afirmar, 
tranqüilamente, que não roubados da Bahia mais de 
um bilhão de cruzeiros através da execução da 
política cambial e de comércio exterior. 

A produção cacaueira não agoniza porque os 
preços sejam baixos; agoniza porque o Govêrno 
Federal, através do confisco cambial, através da Lei 
de Licença Prévia, tira-lhe o melhor dos seus lucros, 
o melhor do resultado do seu trabalho. 

Essa, a situação em que ficamos. 
No exemplo da Bahia, evidencia-se como está 

o Brasil inteiro. O Govêrno Federal furta um bilhão de 
cruzeiros – e falo só na diferença de preços – para 
depois, com êsse mesmo bilhão de cruzeiros, que 
pode aplicar como quer e como bem entende, 
subornar consciências, comprar adesões prostituir e 
corromper o país. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dá licença para 
uma aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com 
muito prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ontem, o  
Senhor Ministro da Fazenda deliberou atender  
às justas reivindicações dos produtores de cacau  
de minha terra. Tenho em mãos vários telegramas 
que traduzem o descontentamento reinante na  
zona cacaueira, em virtude de um dos motivos  
que V. Exa. alega neste instante – o confisco 
cambial. Realmente, a Bahia vinha senão 
prejudicada, quando é sabido que o cacau,  
como segundo produto de exportação, não  
lhe proporcionava o que seria de desejar 
 

Exportando, como no ano passado, cêrca de cinco 
milhões e meio, e não tendo importado sequer um 
milhão dessas divisas não obteve qualquer 
vantagem. O produtor de cacau, que o exportava a 
Cr$ 43,00, base dólar, quando tinha que comprar, 
era obrigado a pagar Cr$ 100.00, base dólar. A 
medida tomada ontem pelo Sr. Ministro da Fazenda 
evitou greve que fatalmente ocorreria na minha terra. 
Dizem as notícias, sem vislumbre de dúvida, que no 
dia 16, isto é, hoje, o comércio estaria interrompido 
se a decisão não fôsse tomada por S. Exa e, 
conseqüentemente, apoiada pelo Sr. Presidente da 
República. Não deixa de haver razão na explanação 
de V. Exa., muito embora eu não possa concordar 
com tôdas as razões apresentadas. Em grande 
parte, porém, muitos dos motivos oferecidos, pelo 
nobre colega, têm fundamento. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço a V. Exa. o aparte, com o qual ratifica 
integralmente os aspectos odiosos da política de 
confisco cambial e da política de comércio exterior. 
Há outras circunstâncias, que, no caso do 
financiamento, é conveniente ressaltar: o cacau é um 
produto-ouro, que dispensaria totalmente o 
financiamento do Banco do Brasil, se tivesse o seu 
comércio livre. Qualquer produtor de cacau, se 
pudesse exportá-lo livremente, obteria 
financiamento, na praça de Nova Iorque, a quatro e 
cinco por cento para produzir e vender sua 
mercadoria. Como está, nenhum banco de fora do 
País ousará financiar um produto nacional, mesmo 
que seja ouro, como o cacau. Isto, porque o produtor 
não estará, nunca, em condições de assegurar  
a entrega da mercadoria vendida, dada  
sua dependência de uma licença da autoridade 
monetária, a qual nem sempre vem a tempo,  
em vista do interêsse em criar um estado de  
coisas propício à especulação nacional, que se 
apodera do produto da lavoura, como acontece com 
o cacau. 

O produto desmoralizado e aviltado através  
de uma taxa fictícia de câmbio, leva o produtor  
e o comerciante a baixas cada vez mais acentuadas. 
A necessidade de fazer dinheiro obriga-os 
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a vender a qualquer preço, para honrar seus 
compromissos. 

A grita ainda perdura, e então, – note bem o 
Senado a seqüência de todos os financiamentos, – e 
então, quando a grita já se alastra por largo tempo, 
surge a proteção do financiamento salvador. Mas, aí, 
como agora, provávelmente, a maioria da produção 
não estará com o produtor de cacau; estará, sim, 
com os intermediários, que, seguros da vinda do 
financiamento, compraram as mercadorias a baixo 
preço e agora as descarregam no financiamento do 
Banco do Brasil, ou, então, com os preços 
impulsionados pela sustentação oficial, auferem 
novos e fabulosos lucros. 

Sr. Presidente, tais os aspectos mais odiosos 
e revoltantes que oferecem essas duas leis infames, 
que desacreditam e desgraçam o Brasil – o Confisco 
Cambial e a Lei de Licença Prévia. 

Aqui e na Bahia, pacata e submissa, já se 
manifesta revolta. Conforme a palavra do nobre 
representante baiano, deduz-se que o Govêrno 
cedeu ante a ameaça da greve, da rebelião pacífica. 
São sintomas. 

Domingo, em Marília, no Estado de São Paulo, 
dezenas de milhares de produtores de café se 
juntaram para protestar e empreender a marcha 
sôbre o Rio de janeiro, a fim de reivindicarem junto 
às autoridades supremas da República, a 
reabilitação dos seus direitos e a restituição do que 
lhes é furtado. 

Há, no País, como que uma calmaria pôdre; 
mas surgem sintomas de que, sob ela, existe 
fermentação que poderá causar surprêsa, como a 
advertência profética ontem feita à conduta futura 
dos responsáveis pela ordem pública. 

Sr. Presidente, não há ordem que subsista 
quando apenas tem a apoiá-la uma estreito 
legalismo interpretado segundo a conveniência dos 
interêsses políticos do momento. Não há ordem, 
quando tem a sustentá-la apenas a garantia dos 
tanques e divisões blindadas. 

Há só uma espécie de ordem fecunda  
e capaz de garantir a continuidade  
do progresso do País; é a ordem mo- 
 

ral. Exemplos da sua inexistência são fatos como o 
que acabo de narrar. Mais uma vez, desta tribuna, 
em nome do povo, que represento, e é espoliado no 
seu trabalho e no seu esfôrço, envio meu apêlo aos 
responsáveis, aos que detêm as alavancas do 
Poder, para que, enquanto é tempo, modifiquem ou 
favoreçam a modificação da política monetária, 
financeira e econômica, que está desgraçando a 
Nação. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem, Palmas). 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  

nobre Senador Lima Teixeira, quarto orador  
inscrito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA *: – Senhor Presidente, 
acabo de ouvir o brilhante discurso proferido pelo nobre 
Senador Alencastro Guimarães. 

Não é a primeira vez que S. Exa. se utiliza 
desta tribuna para combater o Sr. Ministro da 
Fazenda. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Permite V. Exa. um aparte? (Assentimento do 
orador). Não estou combatendo o Ministro da 
Fazenda, neste momento, pelo menos. Combati, 
combato e combaterei a lei imoral do confisco 
cambial, que furta da lavoura brasileira – em 
particular da do cacau, no Estado de V. Exa. – mais 
de um bilhão de cruzeiros. O Ministro da Fazenda é 
responsável apenas pela manutenção de uma 
política criminosa, cujos resultados desastrosos vêm 
de longe e que S. Exa. endossa. Combato a vigência 
dessa lei, pela qual, nós, do Congresso, também 
somos responsáveis. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não é a primeira 
vez, que ouço as reclamações do ilustre Senador 
Alencastro Guimarães em tôrno da orientação 
seguida pelo Ministério da Fazenda quanto ao  
que S. Exa. denomina confisco cambial e que, 
indiscutìvelmente tem trazido à Bahia enormes 
prejuízos. 

Tendo acompanhado o Sr. Ministro da 
Agricultura na excursão a Ilhéus e Itabuna, 
presenciei o desânimo, a descrença dos lavradores 
de cacau, que apelavam insistentemente para o Go- 
 

 
_________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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vêrno da República, no sentido de solucionar êsse 
aflitivo problema. 

Há pouco tempo, o produto que era vendido a 
Cr$ 52,00 a arrôba, baixou para Cr$ 180,00. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Por 
causa de câmbio fictício. O câmbio não é real e o 
Govêrno espolia. O dólar vale Cr$ 75,00; o Govêrno 
compra o produto a dólar de Cr$ 43,00. Furta, 
portanto, Cr$ 30,00. Corrigida essa lei, haverá Cr$ 
30,00 a mais, por quilo; serão Cr$ 450,00 por  
arrôba. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Atendendo às 
ponderações de V. Exa., lerei trechos das razões, 
então apresentadas pela Comissão Permanente do 
Cacau. 

"A disponibilidade do cacau entre 1946 e 1953 
e a conseqüente elevação de preços ao máximo, 
deveria provocar, como provocou, uma baixa 
prejudicial aos lavradores. De 66,8 cents por libra-
pêso em junho de 1954, o cacau caiu para 18 cents 
e agora está a 21. Em cruzeiros, de Cr$ 500,00, por 
uma arrôba, desceu para Cr$ 180,00; paralelamente, 
de Cr$ 100,00 pelo custo de produção de uma 
arrôba, subiu para Cr$ 160,00. Isto porque, em seu 
derredor, se processou o seguinte fenômeno 
inflacionácionário: a elevação do custo de vida de 
1954 sôbre 1953, foi de 21%. A de 1955 sôbre o ano 
de 1954, foi de 22,6%. De 1956 sôbre 1955, de 
20,3%. A despeito dos esforços oficiais, a  
marcha inflacionária não se deteve, nem teve o seu 
fim". 

Esta, em verdade, Sr. Presidente, a a 
explicação dada pela Comissão Permanente  
do Cacau, sôbre as origens da grave crise,  
que estamos atravessando, e a que, há  
pouco, aludiu o nobre Senador Alencastro 
Guimarães. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 

Antes de entrar, propriamente, no motivo 
 

do aparte que solicitei, já que V. Exa. falou de como 
se têm esforçado para obter justiça para o cacau, a 
Comissão Permanente e as autoridades baianas, 
quero fixar que V. Exas., por solidariedade política, 
são obrigados a contemporizar a aceitar essa 
situação. O fato de serem partidários do Govêrno 
tem-lhes custado, nos últimos anos, e à Bahia, mais 
de um bilhão de cruzeiros. Antigamente, o Govêrno 
dava vantagens para obter adesões; hoje, V. Exas. 
dão ao Govêrno mais de um bilhão de cruzeiros. O 
nobre colega acaba de citar a cotação do cacau, que 
estava em Cr$ 180,00. E' importante notar-se êste 
fato. Neste momento, praticamente, 9/10 do cacau 
estará vendido a Cr$ 180,00. O Govêrno vai financiar 
o produto a Cr$ 300,00; mas êsses trezentos 
cruzeiros quem os vai receber não é o lavrador, o 
produtor do cacau. Dêle se beneficiará o comprador, 
aquêle que dispondo de dinheiro, comprou a 
mercadoria e a estocou para obter a alta. São, agora, 
cem cruzeiros por arrôba, quatrocentos por saca. 
Num milhão de sacas, são quatrocentos milhões de 
cruzeiros. A Economia baiana, entretanto, não vai 
receber êsse dinheiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não sei se V. Exa. 
tem razão in totum. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Baseio-me nos números apresentados por V. Exa. 
Talvez haja um pouco de malícia nisso. Gostaria de 
comprovar o contrário. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não digo que V. 
Exa. não tenha grande parte de razão. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – A 
economia baiana não vai receber êsse milhão. O 
govêrno furta, hoje, um bilhão de cruzeiros, dos 
quais vai dar ao intermediário quatrocentos milhões. 
e nada ao produtor. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Saiba V. Exa. que a 
maior parte da safra não foi vendida. Os produtores 
de cacau atravessam séria crise... 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Desejo ardentemente que não tenham  
vendido; mas não sei como vão arranjar 
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dinheiro, se não venderem, pelo menos, urna parte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Neste instante,  
com a fixação do preço de sustentação, que  
é o mínimo, não sei como sairão dessa situação  
de constrangimento, não só os produtores de  
cacau, como o próprio comércio, as casas  
bancárias. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – E o 
Govêrno do Estado, que só em impostos já perdeu 
mais ,de cem milhões de cruzeiros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Estado da Bahia, 
diz muito bem Vossa Excelência, que vive em função 
do cacau, vai defrontar com situação das mais 
sufocantes. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Reclamem V. Exas. o câmbio verdadeiro, de setenta 
e cinco cruzeiros por dólar. Dessa forma, a Bahia 
receberia um milhão e trezentos milhões de 
cruzeiros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Se não é bastante, 
todavia, ainda representa alguma coisa, 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Ahl 
Mas a liberdade não vale nada? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vamos por etapa, 
nobre colega. 

A situação era tão crítica, Sr. Presidente, que, 
angustiadas, várias entidades de classe, me 
dirigiram telegramas. Um dêles, da Associação Rural 
de Ilhéus, está assim redigido: 

"A região cacaueira espera de V. Exa.  
inteiro, total e absoluto esfôrço, no sentido  
de protestar contra a medida que cancela  
o preço de sustentação de trezentos cruzeiros  
a arrôba de cacau. Os lavradores, cacauicultores, 
operários, comerciantes, estudantes, associados  
de classe ameaçam greve, agitação geral,  
crise dramática na zona cacaueira. Saudações.  
(a) Ulisses Pinto, Vice-Presidente em exercício. 
Gerson Guerra, 1º Secretario". 

Outro, é do teor seguinte: 
"Muito nos confortou a notícia valiosa da 

colaboração que o prezado amigo vem dispensando 
à reivindicação do cacau. Informamos, em face da 
situação angustiosa que atravessamos, não termos 
outra alternativa senão paralisar as atividades na 
zero hora do dia 16 do corrente, caso não seja o 
assunto solucionado antes. Nosso movimento 
alcançou larga repercussão, grande profundidade, e 
tudo indica que seremos vitoriosos pela fôrça 
irrecorrível da opinião pública. Cordiais Saudações. 
Pela Comissão Central Executiva do Plano de  
Ação da Lavoura Cacaueiro. (a) Elisio Nunes, 
Presidente". 

E' dramática a situação que atravessa a 
lavoura cacaueira. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Situação trágica. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Lerei, também, 
ofício recebido, neste instante, da Confederação 
Rural Brasileira, cientificando-me do resultado dos 
entendimentos que culminaram com a solução 
apontada, do preço de sustentação pare o cacau, ou 
seja, o preço mínimo de trezentos cruzeiros por 
arrôba. 

Eis o ofício: 
(Lendo): 
Em 16 de maio de 1957. Senhor Senador, 
A Confederação Rural Brasileira e o seu órgão 

técnico, a Comissão Permanente do Cacau, vêm 
trazer a V. Exa. o seu agradecimento pelo interêsse 
e devotamento com os quais tanto se desvelou no 
apoio às medidas de amparo à crise em que se 
debate a lavoura à cacaueira, do País, notadamente, 
no Estado da Bahia, onde representa 70% de sua 
economia. 

2. Com tão dedicada cooperação, pôde  
a Classe Rural efetivar a defesa de um dos  
mais ponderáveis setores de nossa economia 
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agrícola, e êse fato constitui, sem dúvida, novo título 
que adquiriu V. Exa. ao aprêço do País, também 
gratos aos nobres esforços do ilustre Senador Carlos 
Lindenberg, que já como membro da Comissão 
Permanente do Cacau, representando o Estado do 
Espírito Santo; tanto se distinguira no desempenho 
de sua missão. 

3. Durante tôda a campanha promovida  
em prol da cacauicultura nacional não nos  
faltou, um instante sequer, o apoio e a 
colaboração de V. Exa. e demais membros da 
representação baiana no Parlamento Nacional, 
tão decisivo para o êxito obtido por nossas  
justas reivindicações, perante os podêres 
Públicos. 

Valemo-nos do ensêjo para renovar a V.  
Exa. nossos protestos de elevado aprêço  
e distinta consideração. (a) lris Meinberg.  
Presidente. 

Sr. Presidente, só a generosidade dos 
membros da Confederação Rural Brasileira poderia 
ensejar este ofício. Nada mais fiz do que cumprir 
meu dever, como representante da Bahia e, bem 
assim, o nobre Senador Carlos Lindenberg, 
representante do Estado do Espírito Santo. Era 
nosso papel lutar, sem desfalecimento, para que o 
cacau conquistasse a posição merecida, sobretudo 
em se tratando do segundo produto na pauta da 
exportação. 

Aplaudo, pois, neste momento, o Senhor 
Ministro da Fazenda e o Exmo. Sr. Presidente da 
República, pela fixação do preço mínimo do cacau e 
pela medida complementar, anteriormente adotada, 
de criação da Comissão de Recuperação da Lavoura 
do Cacau. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – A 
recuperação só se fará, se vier o preço justo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A concessão  
do financiamento de um bilhão de cruzeiros  
virá sanar a crise que o cacau atravessa no meu 
Estado e que levou grande parte dos lavradores à 
 

situação insustentável de deverem um bilhão de 
cruzeiros aos bancos. 

Esta a realidade. Aliás, expus a situação, 
claramente, ao Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Permite V. Exa. mais tini aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – A 

Bahia está satisfeita. O Govêrno Federal furta-lhe 
525 cruzeiros, que é o valor, hoje, da cotação do 
cacau na Bolsa de Nova Iorque. Restitui-lhe 
trezentos cruzeiros e retem 225. A Bahia, no entanto, 
está satisfeita. Agora, o Govêrno, que lhe deu 
prejuízo, através dêsse sistema de um bilhão de 
cruzeiros, de acôrdo com as cifras que V. Exa. 
apresentou, vai financiar-lhe um bilhão e receber 
juros do dinheiro equivalente ao dano que ocasionou. 
Furta o dinheiro e o empresta, com juros. Contra isso 
me bato; conclamo V. Exa., que, com tanto brilho e 
entusiasmo, defende a produção do seu Estado, a vir 
para o campo da luta pela liberdade de comércio. O 
cacau não precisa de financiamento de ninguém. Se 
êle tiver o comércio livre para impor os seus preços, 
não necessitará de financiamento, pois é o mesmo 
que o ouro. O nobre colega agradece ao Govêrno 
por estar devolvendo è Bahia apenas um pouco do 
muito que furtou? Não! A Bahia não tem por que 
agradecer; o produtor do cacau não tem, igualmente, 
por que se mostrar grato. Ao contrário; têm que 
reclamar o que lhes foi tomado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permita-me o nobre 
colega declarar, ante a veemência com que me 
auxilia na defesa da lavoura do cacau, que há razão 
na sua afirmação. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Muito 
agradecido a V. Exa.. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A Bahia tem  
o direito, de reclamar. Ésse direito; no entanto;  
é relativo, pois, sempre que a lavoura do  
cacau reclama justas medidas de amparo ,do 
Govêrno Federal, invocam-se os interêsses nado- 
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nais; e argumenta-se que o café e outros produtos 
necessitam de idêntico amparo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Aliás, 
o café é muito mais roubado que o cacau. O dólar do 
café é 37; enquanto o do cacau é 33. O primeiro, 
portanto, ainda mais espoliado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não deixo de 
reconhecer que, em parte, a Bahia tem o direito de 
exigir – e está exigindo – o preço de sustentação do 
cacau que lhe foi concedido. Não fôra o esfôrço e a 
colaboração de todos os parlamentares baianos, não 
teríamos alcançado a acertada solução que hoje 
proclamo, desta tribuna. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Vossa 
Excelência, então, concorda comigo em que o 
Govêrno deu êsse preço à fôrça. Não fôra a 
exigência da Bahia, nada lhe daria; ficaria com tudo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Seja como fôr, foi 
concedido o preço de sustentação. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Permita-me V. Exa. prosseguir no aparte, apenas 
para apreciar o aspecto moral existente no País. E' 
preciso exigir, lutar para não ser totalmente furtado; 
ainda assim, continua-se a ser roubado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 
a despeito da restrição do nobre Senador Alencastro 
Guimarães, agradeço, como representante da Bahia, 
a acertada decisão do Govêrno, que não foi 
unilateral. Segundo se lê no memorial encaminhado 
ao Senhor Presidente da República pelas 
associações de classe da Bahia: 

"A primeira intervenção do Govêrno para a 
fixação de preços mínimos ocorreu em, 1945, pelo 
Decreto-lei número 7.774, de 24 de julho, cabendo à 
Comissão de Financiamento da Produção, do 
Ministério da Fazenda, traçar os planos de defesa da 
economia nacional. 

E com o propósito de amparar os preços do 
café, pelo Decreto número 35.612, de 1954, foi 
fixado em 87 centavos por libra-pêso, o preço 
mínimo "fob" Santos. 

Ainda com o algodão o plano conhecido pela 
denominação de plano do chamado "ouro branco", 
dando os mais auspiciosos resultados práticos. 

Sobreleva notar ainda que a fixação de preço 
mínimo, além de beneficiar o produtor, é incentivo à 
agricultura, porque fixa o homem ao solo e evita que 
os maiores preços dos salários das indústrias 
absorvam os trabalhadores do campo, como está 
acontecendo em uma concorrência verdadeiramente 
danosa aos próprios interêsses sociais e econômicos 
do País, com o despovoamento das áreas de cultura 
e o super-povoamento das cidades industriais". 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Concordo com o preço mínimo. Na campanha 
eleitoral de 1950, defendi e defendo, ainda, os 
preços mínimos. Sou partidário dêles; mas não sou 
partidário de que o Govêrno, a pretexto de fixar 
preços mínimos, furte a lavoura. O preço mínimo é 
necessário para proteger a lavoura e criar uma 
defesa contra a baixa temporária, ocasional, oriunda 
da especulação; não, porém, para explorar a lavoura, 
como é o caso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Prossegue o 
memorial da Comissão de Cacauicultores: 

"A participação do Govêrno na sustentação do 
preço do cacau, com a fixação de um mínimo, deve 
ser feita pelo processo de cobertura da diferença 
sempre que as cotações externas não atinjam ao 
preço mínimo interno, devendo cessar a participação 
do Govêrno tôda vez que as cotações externas 
fiquem ao par ou acima do preço mínimo interno". 

Foi o que se verificou. Tôda vez  
que o cacau alcançar trezentos cruzei- 
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ros a arrôba, o Govêrno se afasta. E', por 
conseguinte, o meio mais prático de defesa do preço 
mínimo. Assim, a medida ontem efetivada, digna de 
encômios e elogios, conta, também, no particular, 
com o apôio do nobre Senador Alencastro 
Guimarães. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Perfeitamente. Podia ser pior. No caso do cacau, que 
custa, que vale quinhentos e vinte e cinco cruzeiros a 
arrôba, o Govêrno garante trezentos cruzeiros e fica 
com restante, isto é, a diferença de câmbio e o bilhão 
de cruzeiros já citados. Essa benevolência lembra-
me um fato ocorrido, há dias, na Avenida Brasil, 
quando alguns assaltantes generosos levaram todo o 
dinheiro da vítima, mas lhe deixaram o necessário 
para o lotação. 

E' o que faz a Govêrno Federal, com o cacau. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 

como há pouco declarei, desejo seja consignada, 
nos Anais do Se-nado, essa acertada decisão do 
Govêrno da República, manifestando, do mesmo 
passo, meus aplausos à orientação agora adotada 
pelo Ministro da Fazenda, Sr. José Maria Alkmin, 
endossada pelo Presidente da República, Sr. 
Juscelino Kubitschek. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Permite V. Exa. ainda um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA – Com todo o prazer. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 

Congratulo-me com V. Exa. e com a Bahia  
por essa vitória parcial, sobretudo porque ela  
tem um aspecto salientado por V. Exa., o de  
que o povo baiano estava na iminência de uma 
revolta... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – E' verdade. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – contra 

a espoliação de que era vítima. O Govêrno atendeu 
à Bahia diante da iminência dessa revolta e de suas 
conseqüências. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Declaro, 
respondendo ao aparte de V.Exa.,  
que o Sr. Presidente da República sempre 
demonstrou o maior aprêço pelas 
 

justas reivindicações da Bahia. Há pouco tempo, 
discutimos, nesta Casa, o fechamento das fábricas 
baianas de charutos. Informo ao nobre colega que, 
por ocasião da campanha eleitoral, o Sr. Juscelino 
Kubitschek pôde observar, na zona do recôncavo 
baiano, a paralisação das fábricas Dannemann e 
Costa Penna. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Que 
continuam fechadas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Na oportunidade, 
prometeu aos operários que, ao assumir o Govêrno, 
providenciaria para que volvessem ao trabalho 
aquela fonte de riqueza e de economia baianas não 
ficariam ao abandono e ao desprêzo. Ao visitar Feira 
de Santana, há alguns meses, S. Exa. comunicou 
aos produtores, presentes ao banquete que lhe foi 
oferecido, que abrirá um crédito de vinte e cinco 
milhões de cruzeiros para reabertura daquelas 
fábricas. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Continuam fechadas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Lamento ter que 
confirmar essa assertiva. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – São 
dois mil operários desempregados, na rua. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – As fábricas ainda 
não foram reabertas. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – E' o 
fruto da política cambial adotada pelo atual Govêrno. 
Por que não permitiu a exportação dos charutos? Por 
Que dificultou a importação do fumo capeiro? Por 
que não forneceu os recursos necessários para se 
atender à elevação do custo de vida, ocasionada por 
Decreto governamental? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – E' verdade. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – São 

dois mil operários desempregados e duas 
organizações importantes, com largos anos de 
serviços prestados ao País, que exportavam e 
tinham nome no exterior, com suas atividades 
paralisadas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Esclareço  
a V. Exa. que tal é a fama dos 
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charutos Dannemann, que estão sendo falsificados 
na Suíça. Os jornais, inclusive o nosso querido "O 
Globo", noticiaram o fato. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Competiam, no estrangeiro, com os famosos 
charutos de Havana. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exato. As fábricas, 
no entanto, continuam fechadas. Veja V.Exa. que 
nosso protesto é quase unânime, no sentido da 
conjugação de esforços em defesa dos interêsses da 
Bahia. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Mas, 
se houvesse liberdade de comércio e liberdade de 
exportação, as fábricas Dannemann e Costa Ilegíve 
estariam funcionando, porque arranariam os 
financiamentos que quisessem no estrangeiro. Não 
dependeriam de favores do Govêrno, nem de graça 
política. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tenho confiança de 
que estas fábricas serão reabertas, diante do 
pronunciamento decisivo do Sr. Presidente da 
República. Hoje foi o cacau; amanhã, será o fumo, e 
quero contar, nessas tarefas, com V. Exa., um bom 
companheiro na defesa dos interêsses agrícolas; e 
quero, também, tê-lo ao meu lado, nesta tribuna, 
quando tivermos que reivindicar a reabertura dessas 
Fábricas de Charutos. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Vossa 
Excelência poderá contar sempre comigo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quero contar com o 
nobre colega, sempre com o mesmo espírito de luta, 
a mesma combatividade e, apesar de eu estar 
apoiando o Govêrno e V. Exa. combatendo-o, 
encontraremos a mesma solução para os interêsses 
nacionais. Defendo o Govêrno, é verdade, mas isso 
não me impedirá de criticá-lo tôda a vez que se 
afastar daquela orientação sadia que temos o dever 
de seguir. Soará sempre, nessas ocasiões, meu 
brado de alerta. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES – 
Perfeitamente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa.,  
ao fazer o seu combate, fá-lo no senti- 
 

do de servir precisamente ao Sr. Juscelino 
Kubitschek; seus discursos, assim, têm precisamente 
essa finalidade construtiva. 

Agradeço, pois, a sua colaboração e, ao 
mesmo tempo, deixo aqui consignado que a Bahia, 
hoje e sempre, pode estar satisfeita com a solução 
encontrada, que consulta os interêsses da indústria, 
do comércio, da Agricultura e dos trabalhadores 
rurais. (Muito bem; muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. 

Vou encerrar a sessão. Designo para a de 
amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 1, de 1952, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o Texto da Convenção 
Ortográfica firmada entre o Brasil e Portugal, em 29 
de dezembro de 1943, em Lisboa (incluído em 
Ordem do Dia, nos têrmos do art. 91, letra "a", do 
Regimento Interno, em virtude de requerimento do 
Sr. Senador Gilberto Marinho, aprovado na sessão 
anterior), tendo Pareceres favoráveis das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura e 
dependendo de pronunciamento da Comissão de 
Relações Exteriores. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 1957, que modifica o art. 1.289 do 
Código Civil (permissão para que as procurações 
outorgadas por instrumento particular possam ser 
passadas por meio dactilográfico), tendo Parecer 
favorável sob número 257, de 1957, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

3 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 4, de 1957, oferecido pela Comissão Diretora, que 
aposenta Jacy de Souza Lima, Zelador do Arquivo, 
padrão PL-8, tendo Pareceres, sob números 311 e 
312, de 1957, das Comissões: – de Constituição e 
Justiça, favorável, com a Emenda que oferece, de nº 
1-C; e de Finanças, favorável ao projeto e à Emenda 
nº 1-C. 
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4 – Discussão única do Projeto de Resolução nº 
5, de 1957, oferecido pela Comissão Diretora, que 
aposenta Ernesto Alves de Souza, Ajudante de Porteiro 
da Secretaria do Senado Federal, tendo Pareceres, sob 
ns. 315 e 316, de 1957, das Comissões: – de 
Constituição e Justiça, favorável; e de Finanças, 
favorável, nos têrmos da Emenda que oferece nº 1-C. 

5 – Discussão única do Projeto de  
Resolução nº 7, de 1957, oferecido pela 
 

Comissão Diretora, que nomeia Themis Garcia de 
Lacerda, candidata aprovada em concurso, para 
exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe "J", 
tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 313 e 314, de 
1957, das Comissões: – De Constituição e Justiça; e 
de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 25 

minutos. 
 



39ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 17 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES LIMA TEIXEIRA E FREITAS CAVALCANTI 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello – 
Sebastião Archer – Victorino Freire – João Mendes – 
Mendonça Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – 
Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti – 
Geogino Avelino – Reginaldo Fernandes – Ruy 
Carneiro – João Arruda – Argemiro de Figueiredo – 
Novaes Filho – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha – 
Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite – 
Lourival Fontes – Neves da Rocha – Juracy 
Magalhães – Lima Teixeira – Attilio Vivacqua – Sá 
Tinoco – Lutterbach Nunes – Arlindo Rodrigues – 
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro – Gilberto 
Marinho – Lima Guimarães – Lineu Prestes –  
Lino de Mattos – Costa Paranhos – Frederico  
Nunes – Pedro Ludovico – Sylvio Curvo – João 
Villasbôas – Filinto Müller – Othon Mäder – Alô 
Guimarães – Gaspar Velloso – Gomes de  
Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo –  
Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt 
(51). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Costa Paranhos, servindo de 2º Secretário, 

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

O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, sob números 571 

e 621 encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 88, DE 1957 
 

(Nº 1.171-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Reconhece como de utilidade pública, a 

Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Joinville, com sede e fôro na cidade de Joinville, no 
Estado de Santa Catarina. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida o reconhecimento  

de utilidade pública à Sociedade Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville, com sede e  
fôro na cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrária. 
À Comissão de Constituição e Justiça. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 89, DE 1957 

 
(Nº 1.665-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 

mensais a Rosália Maria de Almeida da 
Conceição, viúva de Vital da Conceição, ex-
servidor federal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a pensão especial de Cr$ 

3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Rosália Maria 
de Almeida Conceição, viúva de Vital da Conceição, 
ex-servidor federal. 

Art. 2º Cessará a pensão pelo falecimento da 
pensionista ou em caso de contrair novas núpcias. 

Art. 3º O pagamento da pensão, concedida no 
art. 1º, correrá à conta da verba orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

– nº 638, ainda da Câmara dos Deputados, 
remetendo autógrafo do Projeto de Lei do  
Senado nº 12, de 1954, que autoriza a doação ao 
Patronato Santa Catarina Labouré, de Piripiri, Piauí, 
de imóvel que serviram à Comissão de 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
já sancionado. 

 
AVISOS 

 
Do Sr. Ministro da Fazenda. 
– ns. 364 a 368, comunicando estar envidando 

esforços, no sentido de serem ultimados os 
esclarecimentos a que se referem os Requerimentos 
ns. 303, de 1951; 19, de 1957; 419, de 1956; 95, de 
1955, e 458, de 1956, respectivamente, dos Srs. ex-
Senador Mozar Lago, Senadores Mendonça Clark, 
Francisco Gallotti, Ezechias da Rocha e Novaes 
Filho. 

O primeiro, arquive-se; dos restantes, dê-se 
conhecimento aos Requerentes. 

Do Sr. Ministro da Educação e Cultura como 
seguem: 

 
Nº 425 – de maio de 1957 

 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em atenção ao ofício de V. Exa., transmitindo 

o requerimento nº 14, de 1957, do Senhor Senador 
Mendonça Clark, tenho a honra de prestar as 
seguintes informações. 

Relativamente ao item 1, em que indaga se 
êste Ministério recebeu circular da Presidência da 
República, "determinando percentagem de corte nas 
verbas orçamentárias do Ministério para 1957", 
responde afirmativamente. 

Quanto ao item 2, esclarece que, sôbre o total 
aprovado no Orçamento para êste Ministério, a 
percentagem da redução incidiu, aproximadamente, 
em 5,5%. 

Em referência ao item 3, informo que ainda 
não foram determinados os cortes para atender à 
aludida percentagem, estando o assunto na 
dependência do pedido de reconsideração, solicitado 
por êste Ministério. 

Quanto ao item 4, esclareço que dotação 
alguma foi considerada no plano de economia, 
estando, assim, tôdas elas liberadas. 

Finalmente, esclareço, na que se refere ao 
item 5, que não há instruções, no sentido de serem 
congeladas quaisquer dotações destinadas ao 
Estado do Piauí, no anexo orçamentário dêste 
Ministério. 

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

Ao Requerente. 
 

Nº 429 – de maio de 1957 
 

Senhor Primeiro Secretário: 
Atendendo ao ofício de V. Exa., em que 

transmite o teor do requerimento nº 99, de 1957, do 
Senhor Senador Caiado de Castro, requerimento em 
que são solicitadas informações pertinentes ao 
Instituto Nacional de Surdos Mudos, tenho a honra 
de encaminhar, em anexo, os esclarecimentos 
prestados pelo referido órgão dêste Ministério. 
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Renovo a V. Exa. os protestos de minha elevada 
estima e distinta consideração. – Clovis Salgado. 

Anexo: Relatório do I. N. S. M. 
Ao Requerente. 
 

PARECER Nº 338, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 68, de 1957, que abre ao 
Congresso Nacional – Câmara dos Deputados – o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00, para a 
Fundação Getúlio Vargas, pela prestação de 
assistência técnica à Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira. 

 
Relator: Sr, Lameira Bittencourt. 
O projeto em exame, oriundo da Câmara dos 

Deputados, onde foi apresentado pela sua Comissão 
de Orçamento e Fiscalização Financeira, objetiva a 
abertura, àquela Casa do Congresso Nacional, do 
crédito especial de um milhão de cruzeiros para 
pagamento à Fundação Getúlio Vargas pela 
prestação de assistência técnica àquele órgão. 

Conforme se verifica dos avulsos que 
documentam a tramitação na Câmara do Projeto, 
teve êste origem na Resolução nº 27, de 1955, que, 
em seu artigo 27, autorizava "a Mesa da Câmara a 
contratar, com a Fundação Getúlio Vargas ou outra 
organização, de igual categoria, os serviços técnicos 
de assessoria para suas comissões". 

Não padece dúvida que o crédito em aprêço –
que, aliás, diga-se de passagem, corresponde à 
despesa cuja apreciação é mais de assunto da 
economia interna da outra Casa do Legislativo, 
justifica-se amplamente, seja pela notória 
necessidade de assegurar mais ampla e completa 
assessoria aos órgãos técnicos da Câmara dos 
Deputados, a despeito da capacidade e devotamento 
de seus servidores, seja pelo alto quilate dos 
serviços e méritos de uma instituição do prestigio e 
conceito da Fundação Getúlio Vargas. 

Por outro lado, vale assinalar que a 
despesa a ser coberta pelo crédito solicitado  
não poderia correr por conta do 
 

chamado saldo da verba dos subsídios de que 
tratam as Leis ns. 1.410-A e 67, respectivamente de 
10 de agôsto de 1951 e 13 de junho de 1935, por 
isso que aquêle saldo, conforme tivemos ocasão de 
constatar pessoalmente, quando relator do 
Congresso e, posteriormente, da Receita, na 
Comissão de Orçamento e de Fiscalização 
Financeira, atualmente é quase inexistente, em 
conseqüência da freqüente realização de sessões 
extraordinárias e de convocação de grande número 
de suplentes na Câmara dos Deputados. 

Por tudo, somos pela aprovação do projeto nº 
68, de 1957. E' o nosso parecer. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
–Vivaldo Lima, Presidente,. em exercício. – Lameira 
Bittencourt, Relator. –João Mendes. –Fausto Cabral. 
Othon Mäder. –Costa Paranhos. – Mendonça  
Clark. – Lutterbach Nunes – Júlio Leite. –Lino de 
Mattos. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Victorino 
Freire, inscrito em primeiro lugar. 

O SR,. VICTORINO FREIRE (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente. 

Já se tornou uma tradição no Senado, ocupar 
eu sua tribuna, ao transcurso do aniversário do 
Marechal Eurico Dutra, para exaltar-lhe as virtudes, 
os méritos e os serviços prestados ao país,  
numa longa vida de honradez, modéstia e  
bravura. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
bem! 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ausente desta 
Capital no dia de amanhã, fugindo às homenagens 
que os seus amigos e admiradores iriam tributar-lhe, 
nem por isso deixarão os milhões de brasileiros, que 
lhe acatam e estimam, de comemorar o seu 
aniversário. 

Confinado na Rua do Redentor, afastado  
dos choques políticos, constitui o benemérito  
soldado um símbolo da legalidade democrática  
que soube implantar e estimular no seu Govêrno.  
Os que à sua residência comparecem, –  
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e que não são poucos – só ouvem de S. Exa., como 
de um Conselheiro, moral da Nação, a palavra da 
isenção e do bom-senso e da preocupação 
constante da salvaguarda da ordem democrática e 
do desarmamento dos espíritos e das paixões. E 
autoridade para isto não falta ao benemérito soldado, 
que ensinou pelos atos e pelos exemplos o culto da 
moderação, do respeito à lei e às franquias 
democráticas. 

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

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Congratulo-me com V. Exa. pelo fato de vê-lo nesta 
tribuna, todos os anos, mesmo em horas difíceis, 
saudando a pessoa do eminente Marechal do nosso 
Exército, Sr. Eurico Gaspar Dutra, ex-Presidente da 
República. Hoje, então, sinto-me muito mais à 
vontade para tributar minha homenagem a êsse 
grande cidadão, que tem uma fôlha de serviços 
inexcedíveis à República, à ordem e à legalidade; 
solidarizo-me com V. Exa. na iniciativa que  
toma. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado 
a V. Exa. 

O SR. CUNHA MELLO: – O nobre colega dá 
licença para um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com 
satisfação. 

O SR. CUNHA MELLO: – As expressões de 
V. Exa. encontram, no Senado, o ambiente que esta 
Casa sempre manteve a respeito do Marechal Eurico 
Gaspar Dutra, considerando-o o grande restaurador 
da democracia e, sobretudo, da ordem legal no 
Brasil. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço o 
aparte do eminente Senador Cunha Mello. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – O nobre 
orador dá licença para um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Exa., estou 
certo, fala em nome do Partido Social Democrático. 
Peço, no entanto, permissão para consignar,  
nessa homenagem que a Casa se habituou a pres- 
 

tar, cada ano, ao eminente Marechal Eurico Gaspar 
Dutra, uma menção tôda especial de afeto, respeito, 
estima e admiração, que nunca faltaram ao honrado 
ex-Presidente por parte da seção do Distrito Federal 
da agremiação partidária a que ambos pertencemos 
e, também, da bancada carioca. Os primeiros sinais 
de reconhecimento do povo brasileiro ao Marechal 
Eurico Gaspar Dutra, êle os recolheu na própria 
tarde em que passava o Poder ao saudoso 
Presidente Vargas; e não cessaram de se repetir, até 
hoje, reafirmados há poucos dias em dois altos 
pronunciamentos: um, do Chefe da Nação, na 
solenidade da assinatura do contrato de 
financiamento e execução das obras da Barragem de 
Três Marias; e outro, do ilustre Presidente da 
Associação Comercial, no seu discurso de posse. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O aparte do 
Senador Gilberto Marinho ilustrará o meu discurso, 
mesmo porque S. Exa. é tão dedicado ao Marechal 
Eurico Gaspar Dutra quanto eu. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito 
agradecido. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite o 
nobre orador um aparte? (Assentimento do orador) – 
Associo-me, em meu nome pessoal e no do Partido 
Republicano, às homenagens que Vossa Excelência 
rende ao Marechal Eurico Gaspar Dutra. Estamos 
convencidos de que o grande soldado prestou 
inestimáveis serviços às instituições democráticas e 
ao Brasil. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato a 
V. Exa. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou inteiramente 
solidária ao preito que V. Exa. rende com alto 
espírito de justiça, ao eminente brasileiro, Marechal 
Eurico Gaspar Dutra, a quem deve o nosso País 
grandes serviços, e, sobretudo, e além de tudo, 
grandes exemplos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado 
a V. Exa. 

Sr. Presidente, os apartes que recebi  
das figuras exponenciais do Senado bem 
  



– 352 – 
 
justificam a homenagem que presto, neste instante, 
ao Marechal Eurico Gaspar Dutra. 

(Lendo): 
Soldado da lei, nós o vimos, como Coronel, 

combater com seu Regimento a Revolução de 1932. 
General-Comandante da 1ª Região, abafar em 
poucas horas, arriscando a vida, a Revolução 
comunista de 1935. Ministro da Guerra, entrava 
sòzinho, no Guanabara, para defender o Presidente 
da República, cercado pela intentona integralista de 
maio de 1938. 

Presidente da República, foi S. Exa. recebido 
pelos que o combateram nas urnas, com as maiores 
reservas, em virtude da responsabilidade que tivera 
na implantação do Estado Novo, responsabilidade a 
que S. Exa. jamais fugiu ou se penitenciou. 

Constituiu um Govêrno que era o espelho da 
sua inteligência e do seu querer e realizou uma obra 
administrativa que desafiou a fúria dos negativistas e 
das paixões desordenadas. Paulo Afonso, que está 
fazendo verdadeiros milagres de desenvolvimento 
industrial, agrícola e social do Nordeste, São 
Francisco, Mataripe, Frota de Petroleiros, Rodovia 
Presidente Dutra, milhares de grupos escolares, 
escolas rurais, hospitais e postos médicos 
disseminados pelos mais longíquos rincões do País, 
federalização de inúmeras faculdades, fábricas de 
munições e armamentos, os estabelecimentos 
Mallet, a remodelação da Esquadra, com a aquisição 
do "Barroso" e do "Tamandaré", as centenas de 
Campos de Aviação e de pouso, a compra de navios 
para o Lóide Brasileiro, a Valorização da Amazônia, 
o combate à inflação, constitui parte das realizações 
do seu Govêrno, que em rápidos traços posso 
relembrar. 

Presidiu o pleito de outubro de 1950, pleito 
escorreito e limpo, com uma isenção e um equilíbrio 
que os seus próprios adversários exaltaram. 

Derrotado nas urnas o seu partido, S. Exa. não 
ameaçou o candidato vencedor, mas, ao contrário, 
recusou de ânimo seguro algumas tentativas esparsas 
e secretas para impedir, pela intimidação, a posse  
do eleito. General dos mais prestigiosos do  
Exército e Presidente da República, não procurou tra- 
 

zer sua classe para o cenário da luta eleitoral que se 
travava, nem articulou manifesto de chefes militares 
para intimidar os partidos políticos na livre escolha 
dos seus candidatos. Ministro da Guerra, foi um dos 
mais disciplinadores e mais enérgicos. Presidente da 
República, foi o mais civil dos brasileiros. 

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

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou 
acompanhando, com o maior interêsse, as palavras 
de V. Exa., às quais dou meu integral apoio; e felicito 
o nobre colega pelo brilho que, como sempre, 
imprime às suas orações. Desejaria apenas, 
completando o que declararam o Líder do meu 
Partido e o nobre Senador Gilberto Marinho, 
acrescentasse V. Exa. uma frase às que acaba de 
pronunciar: o General Eurico Dutra, além de ser 
disciplinador e enérgico, foi, sobretudo, um homem 
bom, que soube comandar com o coração, 
compreendendo, perfeitamente, a alma e o espírito 
dos nossos soldados. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com o maior 
prazer registro o aparte do nobre Senador Caiado de 
Castro, também um amigo dedicado do Marechal 
Eurico Gaspar Dutra e seu companheiro de armas. 
Pede-me S. Exa. acentue o sentido humano e a 
bondade daquele ilustre militar, no trato com os seus 
subordinados. 

Por tais méritos e por tais serviços prestados à 
nossa pátria – que diga-se com franqueza – tem 
vivido em crises sucessivas de desassossêgo, desde 
que S. Exa. deixou o Govêrno, são, Sr. Presidente, 
as mais justas as homenagens que amanhã lhe 
serão prestadas pela Nação e pelo povo brasileiro, 
agradecidos, e pelo Partido Social Democrático, em 
cujo nome tenho a honra de falar, por deliberação do 
seu eminente Líder. 

Sr. Presidente, termino, solicitando da  
Mesa – e para esta manifestação recebi apoio  
dos meus eminentes colegas Gilberto Marinho, 
Onofre Gomes, Sylvio Curvo, Lino de Mattos, 
Francisco Gallotti, Daniel Krieger, Argemiro 
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de Figueiredo, Freitas Cavalcanti, Ezechias da 
Rocha, Gaspar Velloso, Júlio Leite, Novaes Filho, 
Alencastro Guimarães, Nelson Firmo, Alô 
Guimarães, Cunha Mello, Costa Paranhos, Othon 
Mäder, Mourão Vieira, Lima Teixeira, Fernandes 
Távora, Lourival Fontes, Carlos Lindenberg, 
Kerginaldo Cavalcanti, Sá Tinoco, Carlos Gomes de 
Oliveira, Filinto Müller, Lima Guimarães, Mem de Sá, 
Caiado de Castro, Neves da Rocha, João Mendes, 
Rui Palmeira, Vivaldo Lima, Lineu Prestes e 
Sebastião Archer – solicitando da Mesa do Senado 
que telegrafe ao Marechal Eurico Gaspar Dutra 
transmitindo as congratulações desta Casa pelo 
transcurso de seu aniversário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa acolhe com 
prazer a solicitação, e dará conhecimento a S. Exa., 
o Senhor Marechal Eurico Gaspar Dutra, da 
manifestação dos nobres Senadores. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 

Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 

Presidente, ainda, por certo, alguns dos nossos 
eminentes colegas, de memória mais vivaz, 
recordarão o discurso que proferi neste recinto, a 
propósito da data centenária do nascimento do Dr. 
Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, 
propagandista da República, fundador do jornal "A 
República", que ainda hoje circula, no meu Estado. 
Como Governador ou como Senador – mandatos 
que exerceu com raro brilho – a figura marcante 
dêsse homem, raro pela inteligência e pela atividade 
democrática, ficou como exemplo de tenacidade, 
capacidade e dedicação ao Rio Grande do Norte e 
ao Brasil. 

No "Centro Norte-riograndense", que tem  
sede nesta Capital, foram prestadas homenagens 
excepcionais à memória dêsse inolvidável 
conterrâneo; e ali, o Dr. Deoclécio Duarte  
proferiu conferência das mais brilhantes e 
significativas, analisando a personalidade  
dêsse homem público que serviu de exemplo 
 

a gerações e continuará imperecível na memória e 
no coração de todos nós. 

Sr. Presidente, essa conferência, produzida 
pelo Dr. Deoclécio Duarte, merece, realmente, 
constar dos nossos Anais, e já há dias que procuro 
uma oportunidade para, sem prejuízo dos nossos 
trabalhos, trazê-la ao conhecimento desta Casa. 

O Dr. Deoclécio Duarte é da minha geração; 
minha família e a sua mantiveram sempre estreitas 
relações. Criamo-nos, poderia dizer, juntos; 
freqüentamos o mesmo Ateneu norte-rio-grandense 
e nêle ensaiamos nossas primeiras armas 
jornalísticas, literárias e oratórias. 

Naquele Estado, na política, fomos, em tempo 
idêntico, eleitos Deputados estaduais, ocupando, 
assim, no cenário político do Rio Grande do Norte, o 
papel a que nos destinaria o futuro. 

Espírito dinâmico, exerceu o doutor Deoclécio 
Duarte atividades múltiplas, seja na Diplomacia ou 
na Administração. Como parlamentar, temos que 
reconhecer que a promessa concretizada há muitos 
lustros, quando ainda éramos jovens, no Rio Grande 
do Norte, teve papel mais saliente e decisivo quando 
êsse meu velho amigo, por mais de uma vez, na 
Câmara Federal, representou o Estado a que 
pertencemos. 

Deoclécio Duarte é, atualmente, Presidente do 
Instituto Brasileiro do Sal, onde empresta sua 
atividade de grande trabalhador. 

O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. NELSON FIRMO: – Só faço uma 
restrição: é quanto ao estilo frondoso do Dr. 
Deoclécio Duarte. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Meu 
amigo, às vêzes, as grandes frondes têm a virtude 
de abrigar inúmeros pássaros; e as grandes 
ramagens também dão as grandes sombras. Assim, 
se na literatura, por vêzes, o excesso pode merecer 
reparos ou críticas, mormente quando se é exigente, 
como o nobre colega e grande amigo, Senador 
Nelson Firmo, há outros que se deliciam com a 
amenidade e a abundância, como nós, muitas vêzes, 
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apesar do excesso de água, nos deslumbramos com 
o Amazonas. 

Sr. Presidente, não vejam, porém, os nobres 
colegas, nestas minhas desataviadas palavras... 

O SR. NOVAES FILHO: – Não apoiado. 
O SR. NELSON FIRMO: – Brilhantes palavras. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

...apenas uma homenagem de caráter sentimental. 
Há, também, de fato, um preito ao mérito, sobretudo 
porque, desde muito moços, poderia mesmo dizer 
desde a juventude mais verde, se me permitem, 
tanto eu quanto o Dr. Deoclécio Duarte enfrentamos 
as azares da vida. Não somos, portanto, políticos de 
hoje. Nas pugnas pelo desenvolvimento democrático 
do Rio Grande do Norte terçamos armas e 
combatemos, não raro, em polos opostos e com 
sorte anversa. 

Homem viajado, conhecendo demoradamente 
vários países da Europa, pôde êle transplantar para 
as nossas iniciativas a experiência que colheu 
durante êsses anos, cooperando, assim, para o 
desenvolvimento e a grandeza de nossa Pátria e, 
mui particularmente, para o meu Estado. 

Lê-se, no "Jornal do Comércio", de 3 de 
fevereiro de 1957, dêste ano, portanto, essa 
conferência que tem a seguinte epígrafe: – "Pedro 
Velho, um suave organizador da autoridade". 

Poderemos encontrar, nessa conferência, 
aquilo que virá a interessar ao pesquisador da vida 
do eminente republicano, que ao Rio Grande do 
Norte e à sua juventude, àquele tempo, prestou 
serviços memoráveis. 

E' a seguinte a magnífica palestra do Dr. 
Deoclécio Duarte: 

 
"PEDRO VELHO, UM SUAVE 

ORGANIZADOR DA AUTORIDADE. 
 
Conferência realizada pelo Senhor Deoclécio 

Duarte, no "Centro Norte-Rio-grandense", no dia 27 
de novembro de 1956. 

 
"Devemos contemplar os homens,  

como contemplamos o mar. Não  
nos pormenores de suas ondas, 
 

mas no conjunto de sua grandeza". Era  
assim que falava, nas páginas eternas do 
"Porvenir de América" aquêle grande pensador 
que se chamava Manoel Ugarti, certo de  
que a terra, apenas, nada exprime se ela não 
conta com o coração e, sobretudo, com a 
inteligência, que é a fôrça criadora da 
humanidade. 

Se é pelo coração que os homens 
conquistam a simpatia dos contemporâneos, é 
pela inteligência, fortalecida e iluminada pela 
cultura, que êles se transportam e merecem, no 
tempo e no espaço, o respeito das gerações 
futuras. 

A vida dos preclaros cidadãos fundamenta 
o capítulo imortal da história. Não existe  
uma pátria que realmente se imponha à 
admiração dos que refletem, se esta pátria deixou 
de receber a sadia inspiração de estadistas 
capazes, definitivamente se afirmando no 
conceito internacional. Uma pequena região, 
contendo o valor moral de íntegros dirigentes, 
sobrepuja vastos continentes, em cujas  
fronteiras se reúnem apenas tribos bárbaras e 
selvagens. 

O Rio Grande do Norte teve a fortuna, desde 
que amanhecera na história nacional, de exaltar 
personalidades verdadeiramente simbólicas. A 
partir das lutas flamengas, surgia no amplo 
panorama da vida americana, um dos mais valentes 
guerrilheiros e expressão legítima de chefe 
indígena. Tendo à sua frente êsse caboclo intrépido 
que se chamou Felipe Camarão, as tribos chucras 
obrigaram, sem auxílio estranho, a sair do território 
pátrio os invasores atrevidos. Não se deve a 
expulsão dos holandeses e, mais tarde, dos 
franceses e lusitanos, a cooperações alienígenas, 
mas, exclusivamente, à lealdade, à coragem 
indomável, à intrepidez nativa dos potíguares, 
aliados aos seus irmãos pernambucanos, 
paraibanos e cearenses". 

(Interrompendo a leitura). 
Presto, neste momento, minha  

homenagem ao nobre Senador que  
representa a alma mater dêsse movimento de 
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recuperação e de redenção nacional, o Senador 
Novaes Filho, aqui presente. 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado pela 
bondosa referência de V. Exa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, prossegue a conferência: 

"E assim se escreveu o primeiro capítulo da 
história do Nordeste e, particularmente, da história 
do Rio Grande do Norte. Com êsse sangue e com 
êsse idealismo, foi que se formou, herdando do ante-
passado Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 
criador da capitania nascente, a família ilustre que 
teve, para maior brilho, a figura impar, na vida dos 
políticos brasileiros, cujo centenário hoje 
comemoramos. 

A abolição refletiu menos a generosidade de 
uma princesa do que o imperativo dos tribunos 
oraculares. Nem a República foi recebida com 
surpresa, depois de um golpe militar. A abolição 
surgiu ao alvorecer da independência, através do 
verbo dos propagandistas, nos corações e na pena 
dos escritores e na alma dos cidadãos generosos 
que haviam recebido a bênção cristã, perante o 
marco da terra de Santa Cruz. O sol da liberdade a 
todos procurava iluminar. Muito antes de 1888, já 
Nisia Floresta Brasileira Augusta, em panfletos, em 
discursos, nas escolas, por tôda parte, onde sua 
figura de mulher extraordinária aparecia, a idéia  
da Abolição era proclamada como mandamento  
de ordem social e humana. E a revolução se  
foi fazendo. Os jornalistas se empenhavam,  
uns modestamente, outros com audácia irreprimível. 
O verbo de Almino Afonso estrondava como se  
fôsse o trovão que todos deveriam ouvir, nas 
montanhas e nas planícies, à margem dos rios e no 
seio das florestas. Exclama o tribuno do povo não 
ser digno de viver e nem merecerem a bênção  
de Deus aquêles que não respeitavam os direitos 
dos semelhantes, explorando-os como se  
fôssem mercadoria ignóbil. Pedro Velho se alistou 
 

nessa falange abolicionista e organizou um  
grupo de amigos com o mesmo sentimento e a 
mesma fé, com aquêle espírito romântico que  
era uma característica de sua alma de sonhador. 
Fundou em Natal a "Libertadora Norte-Rio-
grandense", unindo-se ao "Clube do Cupim",  
em Pernambuco, comandado por José Mariano. 
Comprava escravos. Percorria os sertões. 
Aconselhava a todos se congregassem no sentido  
de obter recursos que permitissem embarcar  
para Pernambuco ou para o Ceará, já libertos,  
os infelizes escravos do Rio Grande do Norte.  
Agia Pedro Velho, não por especulação, muito 
menos, por impulso demagógico, mas, como 
imperativo da própria formação moral – formação 
moral que já se havia assentado, criança ainda, nos 
bancos do "Colégio Abílio", dirigido pelo Barão de 
Macaúbas. 

Certa vez – dizem seus biógrafos – Pedro 
Velha estudava piano, quando uma revolta de 
estudantes explodira no colégio. O diretor se 
aproximara. E, depois de conter a rebeldia juvenil, 
impusera a pena de expulsão dos alunos, excluindo 
Pedro Velho, porque não participara do levante. A 
criança não se conformara. Imediatamente declarou: 
"Não ficarei feliz se, porventura, saírem do colégio 
companheiros e eu permanecer". Espírito e coração. 
Numa imprevista solidariedade, protestou contra o 
ato. Protestou contra o prêmio que ia receber e 
declarou ao austero diretor: "Não posso ficar. Só não 
tomei parte no movimento, porque não estava 
presente, mas no espírito sou solidário com meus 
condiscípulos. Se êles saírem, eu também sairei". A 
emoção dominara o velho diretor do Colégio. Nunca 
um gesto de criança foi tão oportuno e tão belo. E 
aquela atitude varonil de independência e 
solidariedade do jovem potiguar, do filho, em sangue 
e alma, dos ante-passados Maranhões, obrigara ao 
recuo do respeitável mestre. E em lugar de expulsar 
as crianças, exaltara a manifestação magnífica 
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do seu aluno e o apontara como exemplo a ser 
imitado, como uma demonstração de que todos os 
indivíduos devem ser sempre solidários. Porque é 
desta solidariedade humana, é desta união entre as 
criaturas que a sociedade pode se tornar 
indestrutível. Não existe alegria verdadeira se as 
criaturas divergem constantemente. Pedro Velho, 
menino ainda, sentira a conveniência de manter 
unidos os seus amigos. E assim permaneceu na 
vida. O que êle fêz na campanha abolicionista fôra 
um reflexo, uma continuação espiritual do 
procedimento no "Colégio Abílio". 

À semelhança da abolição, a República estava 
na alma dos homens do Rio Grande do Norte. 
Mesmo os conservadores, mesmo os liberais, 
atrelados ao regime imperial, eram, no íntimo, 
sinceramente republicanos. Jamais haviam 
esquecido o gesto impávido do chefe revolucionário 
de 1817, assassinado nas masmorras do forte dos 
Reis Magos. Jamais esqueceram aquêles bravos 
caboclos que construíram os alicerces eternos da 
Casa de Cunhaú, onde os Arcoverdes e os 
Maranhões se reuniam, antevendo a grandeza da 
imensa terra brasileira! 

Descendentes de André de Albuquerque e de 
Jerônimo de Albuquerque, discípulos que 
aprenderam nas lições missionárias do padre 
Miguelinho, não sem constrangimento, manter-se 
acocorados em tôrno da casa bragantina. Eram 
naturalmente republicanos e democratas. 

Pedro Velho se revelara brilhante cultor da 
ciência médica. Menos por vocação profissional, do 
que por determinismo do coração filial. A  
par da enfermidade de sua genitora, que lhe  
imprimira aquêle perfil gentil e formoso, tradicional  
encanto de família, se aprofundara no estudo das 
"Condições patogênicas das palpitações do  
coração e dos meios de combatê-los". A sua tese, 
além de revelar o estilista, o primoroso es- 
 

critor e pensador profundo, acentuava, sobretudo, o 
carinho do filho, sem dúvida, a característica mais 
bela que os indivíduos podem revelar! 

Terminado o curso médico, não quis, 
entretanto, continuar na profissão, porque a sua 
inclinação era de educador. De educador e de 
político. Político e educador estão harmoniosamente 
unidos. Se o professor modela a alma das crianças, 
transmite idealismo aos moços e aos homens, dentro 
das universidades, dos colégios e das escolas, o 
político ensina no jornal, na praça pública, no 
parlamento. Não pode existir político completo sem a 
consciência de educador. Porque o político é sempre 
um condutor, um organizador amável da autoridade, 
como chamou, referindo-se a Pedro Velho, Alcino 
Guanabara. A vocação orgânica de nosso insígne 
compatriota foi sempre para condutor. Um afetuoso 
condutor. Um condutor persuasivo, um condutor que 
não impunha a vontade, que não falava com 
arrogância, que não pretendia dominar pela 
violência, mas dominava pelo coração. Não admitia, 
apesar de ser jornalista veemente, o direito de 
empregar a pena para detratar a ninguém. E  
mesmo na defesa, como certa vez, repelindo  
os adversários que o atacavam injustamente, 
ponderava: "A vida política é um martírio. Os homens 
não compreendem o sofrimento dos políticos e por 
isso, os atacam. Estou convicto de que se 
verificassem os motivos de muitas atitudes, menos 
pelo desejo de ofender do que pelas circunstâncias 
que se impõem, outros seriam os julgamentos".  
Por isso fêz com que antigos adversários – e  
dos mais ardorosos – se tornassem entusiastas 
amigos. 

Pedro Velho nunca aproveitara a inteligência 
nem o prestígio para humilhar qualquer  
pessoa. Afirmam os que acompanharam  
a sua vida que Joaquim Guilherme,  
um dos jornalistas mais combativos que 
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atacara frontalmente o govêrno de Pedro Velho – 
recebera convite do Governador – para comparecer 
ao Palácio do Govêrno, pois tinha negócio urgente a 
tratar com êle. – "Joaquim Guilherme, você vem 
todos os dias censurando minha administração e 
proclamando que o Tesouro não está sendo bem 
guardado. Quero, portanto, que você aceite o convite 
para o cargo de Inspetor do Tesouro do Rio  
Grande do Norte". Joaquim Guilherme se 
transformara. – "Mas, Dr. Pedro Velho, como poderei 
desempenhar as funções de Inspetor do Tesouro  
do seu govêrno quando ainda hoje publiquei  
um dos artigos mais violentos contra o senhor?  
– "É por isso mesmo, meu caro. Não tem  
importância nenhuma, Joaquim. Insisto que você 
seja, realmente, um fiscal da minha administração. 
Se eu convidar a um amigo íntimo, todos dirão que 
êsse amigo é suspeito e concorda comigo, apenas 
por amizade. Mas você, não. Tem absoluta 
liberdade. 

Pode dizer o que entender. O Tesouro está 
entregue a você e eu já acabei de assinar o decreto 
de sua nomeação". Joaquim Guilherme não poude 
recusar. – "Se você, de fato, quer que o Govêrno 
proceda bem – continuou Pedro Velho, – se você 
quer defender, com sinceridade, o Tesouro, de nossa 
terra, você não pode deixar de ser o Inspetor do 
Tesouro". E Joaquim Guilherme, de incrível 
adversário, tornou-se um dos sinceros apologistas do 
grande líder que há de ser sempre um exemplo de 
moralidade, de democracia e de fé republicana, não 
só no Rio Grande do Norte, como em todo o Brasil e 
tôda a América. 

O Senador José Bernardes, avô do meu  
dileto amigo Dr. José Augusto Bezerra de  
Medeiros, que ainda ontem, no Instituto Histórico  
do Brasil, se exprimiu com amplo conhecimento  
e justiça, a respeito da personalidade  
de Pedro Velho, foi, também, em determinada 
 

época, um dos seus mais ardorosos adversários 
políticos. Devido a divergências regionais, afastara-
se do Chefe Republicano. Cinco anos depois, 
compreendeu a falta de razão que o havia conduzido 
a êsse afastamento e com a intervenção de Augusto 
Tavares de Lira voltou ao Partido do qual era chefe 
Pedro Velho, e entre abraços e emoções 
incontroláveis reencetara as amizades, constituindo 
dois esteios, sôbre os quais se afirmou a invencível 
organização que Pedro Velho fundara, o Partido 
Republicano Federal, em cujas fileiras, mais tarde, 
eu também, ainda jovem, já na direção do meu 
querido e sempre saudoso amigo Governador 
Joaquim Ferreira Chaves, penetrei pela mão 
sedutora dêsse amável caudilho que é José Augusto 
Bezerra de Medeiros (Palmas), que tem – 
aproveitemos o ensejo para dizer – uma certa 
semelhança e afinidade com Pedro Velho. Talvez por 
isso, ao formar-se, não se tenha logo situado à 
sombra do preclaro conterrâneo. Com uma suave 
ironia, desconcertante e enigmático, José Augusto, 
imitando a boêmia intelectual de Pedro Velho, 
também jamais procurou vencer pela violência, mas, 
ao contrário, venceu pela persuasão, com êsse doce 
sorriso na meiga fisionomia evangélica que lhe dá 
um aspecto humilde de São Francisco de Assis 
(Risos e aplausos). 

Minhas senhoras e meus senhores:  
Pedro Velho, eu já lhe chamei, certa vez, espírito 
helênico num ambiente de caudilho, era,  
realmente, um cavalheiro que parecia haver  
recebido os conselhos de Péricles, no alvorecer  
da democracia ateniense, quando os políticos 
esqueciam o comodismo, nem dispunham da fôrça 
da imprensa industrializada e dos instrumentos que 
facilitam a propaganda dos candidatos ao govêrno. A 
arena era o Areópago. Em plena praça pública 
esclarecia a massa popular – menos para explorá-la, 
do que para conduzí-la, à semelhança da- 
  



– 358 – 
 
queles líderes de que falava Taine, homens 
realmente dignos de comandar. Homens que não 
pensam em si, homens que não falam com intuitos 
ínfimos, homens capazes de todos os sacrifícios e 
que têm a coragem de falar e dizer o que sentem, o 
que pensam, com o ideal de servir e de ensinar, 
realizando, assim, o objetivo de educador, e de 
político; ensinar e servir. 

Estamos na época de relembrar os homens da 
estatura moral de Pedro Velho, Francisco Glicério, 
Lauro Sodré, Campos Sales, Bernardino de Campos, 
Júlio de Castilho, o vidente fundador da democracia 
orgânica, desaparecido, quando a Nação o 
reclamava para um destino mais alto, homens 
verdadeiramente dignos de ser considerados chefes. 
Estamos na época em que o chefe deve ser 
cultivado, porque sem chefe, sem uma constituição 
de elite, com políticos insinceros e receosos da 
rebelião das massas, na expressão filosófica de 
Ortega y Gasset, absorvidos por criminoso 
sensualismo, falar de Pedro Velho é pensar também 
no futuro da terra. 

O que está faltando entre nós, não apenas no 
Brasil, mas na América e no Mundo, é a consciência 
do chefe, é a capacidade de lidar, é a afirmação do 
orientador. A massa popular está necessitando 
dêsse guia, está reclamando êste chefe. E se êsse 
chefe não aparecer, se êsse guia não surgir, teremos 
verdadeira subversão social, para então surgir o 
chefe a que o momento aspira. 

Não foram as massas incultas, não  
foram as multidões famintas, não foi o povo  
inquieto que, através dos séculos, alcançaram 
vitórias definitivas. Foram os líderes com a  
intuição justa das responsabilidades. Buda  
foi um dêles. Cristo foi outro. E quando a 
humanidade se está desagregando, opera-se o 
milagre. Aquêle milagre que os israelitas 
descobriram na figura de Moisés, o condutor 
profético, guiando o povo de Israel e separando as 
 

águas do Mar Vermelho, em marcha para a terra de 
Canaã. O aparecimento dos ditadores é uma 
conseqüência da desagregação da massa 
desorientada. 

Por que surgiu na Itália Benito Mussolini? Um 
povo herdeiro da cultura mediterrânea, um povo que 
realizara com o gênio de Cavour a unificação da 
Península caíra na anarquia dos políticos e 
dirigentes pseudo-democratas que preferiam, à 
semelhança de Gioliti, desviar os compromissos de 
Senadores e Deputados, contanto prevalecessem 
vaidades e efêmeros interêsses eleitorais. Uniam-se, 
paradoxalmente, católicos, protestantes, comunistas, 
liberais e conservadores, a todos quantos, no 
momento, pudessem determinar efêmera vitória 
partidária. Idêntica atitude fêz com que o povo 
italiano perdesse a fé, arruinasse a crença no seu 
destino e, qualquer aventureiro que surgisse 
ocuparia o lugar de chefe. Mussolini soube 
aproveitar. Igual fenômeno se verificou na Alemanha. 
O vulcão dominara o subsolo moral da terra 
germânica, com a terrível vertigem inflacionária que 
arruinara a unidade criada por Bismark. Adolfo Hitler 
foi simples beneficiário da revolta e da miséria do 
povo alemão, perseguido pelos construtores do 
"Tratado de Versalhes". É da mesma época o 
cataclisma russo. Um jovem advogado, lírico e 
estranho à psicologia do seu tempo, permitiu o 
advento soviético. Kerensky apressou o domínio de 
Trotsky e Lenine. 

O Brasil reclama um chefe, o Brasil apela para 
um líder, se não quiser, por uma dessas coisas 
catastróficas, cair na subversão. 

O sentido político, a faculdade de congregar,  
a compreensão da autoridade se reuniam  
no espírito de Pedro Velho de Albuquerque 
Maranhão. Alguns lhe chamavam fundador de uma 
perigosa oligarquia. Mas, se êle não tivesse tomado 
aquela orientação, se êle não fôsse, de fato, o 
apóstolo da ordem e o organizador da autoridade, – 
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não tenho agora dúvida, – o Rio Grande do Norte 
jamais se teria constituído Estado verdadeiramente 
republicano. 

Cassiano do Nascimento, jogando "poker" de 
dois tostões, para divertir Pedro Velho, nos intervalos 
das lutas políticas pilheriava: "Pedro Velho, você 
governa com uma fôrça absoluta aquêles pobres 
"papa girimuns?" – E êle, sorrindo, respondeu: – 
Você está enganado. Eu não governo com tanta 
fôrça como você diz. Eu governo com um pouquinho 
de fôrça, isto sim. "Mas não era verdade. Êle não 
governava com fôrça. Governava com suavidade. 
Governava como se fôsse um pai, como se  
fôsse um irmão, chamando de filho: Puxando, como 
Napoleão costumava fazer, delicadamente, a  
orelha dos amigos, dizia: filho, você não tem  
motivo nenhum para ser meu adversário. "Fêz assim 
com Manoel Dantas, com Pedro Soares, com 
Baltazar Bezerra da Rocha, seu inimigo fidagal, que 
foi antes seu amigo, mas depois seu adversário 
político terrível, com Calistrato Carrilho e muitos 
outros. 

Pedro Velho, após a luta de Prudente de 
Morais, reconquistou o prestígio político, Baltazar 
Bezerra da Rocha, que o havia atacado durante a 
campanha, tendo receio de perder um pequeno 
emprêgo, procurara, certa vez, pela manhã, 
Pedro Velho em sua residência. O chefe da 
oposição recomendara a Baltazar. – "Você não 
deve procurar êsse homem, porque, 
positivamente, êle vai achar graça em você, e 
martirizá-lo. "Mas a família, a espôsa, os filhos 
ponderavam. "Não é possível que Pedro Velho, 
que foi, quando môço, tão seu amigo, contribua 
para você perder seu pequeno emprêgo". E foi. 
Quando bateu à porta, em lugar de um criado de 
"libré", o chefe todo poderoso, em pessoa, foi 
abrir a porta, e Baltazar se surpreendeu. – "O que 
você vem fazer aqui a esta hora? – "Venho 
 

apelar para o meu antigo companheiro. Apesar de 
todos dizerem que eu não devia vir, tenho certeza de 
que você me há de ouvir". – Não diga mais! Você 
não tinha o direito, seu Baltazar, de pensar que eu, 
seu amigo, havia esquecido nossas brincadeiras de 
criança. Você continua, aqui, a ser o mesmo amigo. 
Não falemos de política! Eu quero que você diga 
como vai sua senhora e como vão os seus filhos. 
"Desarmou, inteiramente, o pobre Baltazar. – Vá e, 
se fôr possível, eu lhe arranjarei uma situação 
melhor". Voltando a dizer ao chefe do partido 
oposicionista, ao qual pertencia Baltazar a maneira 
por que Pedro Velho o recebera, ouvira as seguintes 
palavras. "É mais uma alma para a vala comum". E 
Baltazar retrucou, numa gargalhada: "Você tome 
cuidado! vá depressa também, porque, do contrário, 
não haverá mais lugar na sepultura para você, e seu 
corpo ficará sendo repasto para os urubus!" Era 
assim, Pedro Velho. Perdoava tudo. Conhecia, como 
educador que era, a psicologia dos homens. Ouvia a 
todos com a mesma bonomia, com o mesmo 
carinho. Talvez um pouco altaneiro, mas sempre 
delicado, cavalheiresco, atencioso. Pensava no 
futuro dos filhos, preocupava-se com a situação da 
família dos amigos e na situação íntima dos 
correligionários. 

Joaquim Guilherme, inspetor do Tesouro, 
revoltara-se contra as diatribes de Joaquim 
Apolinário. Joaquim Apolinário era funcionário do 
Tesouro e que nas horas vagas, tocava 
magnìficamente violino. Pedro Velho, pensando na 
sua situação, pensando na família dos seus 
conterrâneos, preocupado em garantir os  
filhos e a mulher dos servidores públicos, criara o 
Montepio Estadual. Joaquim Apolinário, no primeiro 
mês em que fôra descontada a contribuição 
correspondente ao montepio, não quis pagar. Fêz 
um barulho enorme. Joaquim Guilherme foi ouvir 
Pedro Velho e dizer que não era pos- 
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sível manter um funcionário que não respeitava 
ordens. Competia-lhe manter a disciplina e puni-lo. 
Pedro Velho ponderou: "Sou um médico. E, como 
médico sempre procurei diagnosticar clientes e 
verificar a causa das irritações. Êsse homem 
naturalmente está nervoso. Vem de casa um pouco 
irritado. Você tenha paciência, porque isso não é 
apenas para êle, é para todos. Pouca tempo depois, 
Joaquim Apolinário, que estava muito doente, morria. 
E a primeira família a receber os benefícios do 
Montepio Estadual no Rio Grande do Norte foi, 
justamente, a família de Joaquim Apolinário, devido à 
previsão de Pedro Velho. Essas facetas do caráter 
do grande homem marcam bem, meus senhores, 
que estamos aqui demonstrando, que não sabemos 
esquecer os benefícios inestimáveis recebidos dos 
nossos antepassados. Pedro Velho é de fato, 
merecedor dessa nossa demonstração. Foi, como 
professor, exemplar; como chefe de família, 
magnífico; como amigo, extraordinário; como  
político, sobretudo, um homem que se sacrificou 
sempre, no estudo dos problemas de nossa  
terra. A primeira observação, o primeiro estudo 
realmente sério referente aos vales úmidos do Rio 
Grande do Norte, foram autorizados por Pedro 
Velho. E Henrique Castriciano escreveu uma 
verdadeira monografia com todos os dados a 
respeito das condições econômicas e sociais de 
Ceará-Mirim. Vemos, desta forma, que Pedro não 
era apenas um decorador de frases retóricas tão do 
agrado dos parlamentares do último período da 
monarquia e do comêço da República, imitador dos 
oradores britânicos e apaixonado da literatura, mas 
um filósofo arguto que penetrou nos princípios 
spencerianos. Possuo um magnífico trabalho que me 
foi ofertado, ainda aluno do "Ateneu Norte-Rio 
Grandense", pelo filho de Pedro Velho (meu antigo 
companheiro Pedro Velho Filho) a respeito da 
 

filosofia de Spencer. As anotações feitas por Pedro 
Velho mostram quanto êle sabia que sem a filosofia 
não é possível interpretar a existência humana, nem 
orientar sistemàticamente o estudo de qualquer 
problema e de qualquer situação econômica ou 
social. Foi spenceriano o homem que sentiu o 
imperativo da evolução social. Por êsses princípios 
que exaltaram a lúcida inteligência criadora do 
filósofo inglês, Pedro Velho se orientou. São 
numerosos os artigos políticos insertos no seu jornal 
"A República". Nesses artigos não descobrimos a 
veemência do lidador partidário. Encontramos o 
estilista que sabia todos os segredos da língua 
portuguêsa. No estudo dos trabalhos de Camilo 
Castelo Branco, Alexandre Herculano, Oliveira 
Martins e dos clássicos portuguêses, se aprimora, de 
maneira surpreendente, na língua que escrevia. 
Orador. Um cintilante orador era Pedro Velho! Pena 
é que não tivesse muitas oportunidades de fazer 
ouvir sua voz maravilhosa! Mas ninguém sabia dizer 
com graça maior, com elegância irrepreensível, os 
discursos! Era, também, um artista original, pelo 
sentimento e pela educação. 

Gomes de Castro, convidado para saudar Ruy 
Barbosa, antes da partida da grande figura oracular 
da justiça e do direito do Brasil, para Haia, poucas 
horas antes, dada a impossibilidade de o fazer, por 
se encontrar sèriamente doente, se escusara. 
Francisco Glicério, Pinheiro Machado, Rio Branco, 
procuraram uma pessoa capaz de interpretar com 
exatidão o sentimento dos amigos e admiradores de 
Ruy Barbosa. Estava Pedro Velho presente. 
Apelaram e êle não se recusou. A oração de  
Pedro Velho, saudando ao imortal gênio Iatino-
americano, se tornou famosa. É um modêlo de 
linguística, de precisão, sobretudo, de profundidade 
política. Ninguém pensava Pedro Velho fôsse  
capaz de improvisar, de maneira tão surpreen- 
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dente, uma saudação como aquela. Era modesto. É 
que êle era simples. Muitos se gastam e se desgastam 
incomodando os ouvidos dos outros com palavrórios. 
Pedro Velho, apesar de sua incontestável capacidade, 
se retraia, se omitia e, sòmente chamado, atendia a 
êsses apêlos. E quando discursava, evidenciava um 
dos mais preciosos oradores da língua em que 
Camões escreveu Lusíadas. 

Meus concidadãos! Eu confesso que esta 
reunião é para mim uma emocionante missa cívica. 
Estamos aqui rezando todos, pela alma de Pedro 
Velho, agradecendo o serviço que êle prestou ao Rio 
Grande do Norte e ao Brasil. E eu peço a todos, 
nesta oração cívica, que não esqueçamos o seu 
exemplo e, que sejamos, dentro dos séculos, os 
defensores de seu nome e, sobretudo, imitadores de 
sua atitude inflexível. Êle marca entre nós um 
capítulo da História do Rio Grande do Norte. E o Rio 
Grande do Norte e o Brasil jamais se tornarão dignos 
do respeito humano se, olhando para dentro de si, 
com olhos, não do corpo, com os olhos da alma, 
deixarem de ver naquela figura apostolar, o guia 
inesquecível, o cidadão puríssimo, o amigo fraternal, 
enfim, o homem verdadeiro, na acepção elevada da 
palavra, o homem que devemos admirar, querer e 
aplaudir, como a própria alma e o próprio corpo do 
Rio Grande do Norte eterno". 

Ao fim dessa conferência, Sr. Presidente, 
desejo se coloque, como ponto final, a minha 
admiração aos conterrâneos que, no Rio de Janeiro, 
tendo à frente Marcial Freire, lutam e se esforçam 
para que floresça êsse grêmio afetivo que é o Centro 
Norte-rio-grandense. 

Oferecendo-lhes, portanto, a oportunidade 
de mais esta homenagem à memória de um 
estadista republicano como o Senador Pedro 
Velho, de certo modo concorro para que nos 
Anais desta Casa, de que êle também fêz  
parte, acentuado fique o nosso respeito e a 
 

estima que perdurará na consagração de todos os 
rio-grandenses do norte. (Muito bem; muito bem! 
Palmas). 

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

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

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, com a decisão da 
Câmara sôbre o rumoroso caso que apaixonou a 
opinião pública nestes últimos dias, desanuviaram-
se, felizmente, os horizontes. E quem venceu, diz 
muito bem o "O Globo", foi o Brasil: 

"O grande vencedor de ontem na Câmara dos 
Deputados não foi o Sr. Carlos Lacerda, nem mesmo 
a própria Casa, ciosa das suas nobres funções. O 
vencedor foi o Brasil, cujas Instituições, preservadas 
na sua integridade, podem continuar no seu 
funcionamento normal, em prol de um constante 
aperfeiçoamento e superação". 

Depois de outras considerações, pondera o 
grande vespertino: 

"A esta altura dos acontecimentos, que se 
deve reclamar dos homens responsáveis pela vida 
pública brasileira? Serenidade, elevação, patriotismo, 
firmeza". 

E, mais adiante: 
"Ontem foi, queremos insistir neste ponto, um 

dia memorável para o Brasil. Evidenciou, entre 
outras coisas, a maturidade política que vamos 
alcançando, sabe Deus à custa de quantos 
sacrifícios e tropêços. Agora, temos de aproveitar 
devidamente a vitória". 

Sr. Presidente, citando êstes trechos do 
editorial de "O Globo", quero prestar minhas 
homenagens ao grande órgão carioca, cuja tarefa 
de orientador da opinião pública tem 
desempenhado com o maior brilho e a maior 
elevação, conquistando um posto de singular 
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relêvo na imprensa brasileira. Mas, não só a isso 
estou visando. Desejo, sobretudo, levar a tôda a 
Nação as suas afirmações de fé na democracia e as 
suas palavras de advertência aos responsáveis pelos 
destinos do Brasil. 

Sr. Presidente, ouçamos o conselho de "O 
Globo": "Vamos aproveitar devidamente a vitória". 
Propícia é a ocasião para o tão desejado desarmamento 
dos espíritos e conseqüente pacificação nacional. Ainda 
outro dia, li desta tribuna discurso do Doutor Rui Gomes 
de Almeida, digno Presidente da Associação Comercial, 
através do qual se pronunciaram as classes 
conservadoras, reclamando compreensão e 
tranqüilidade, indispensáveis ao trabalho, ao progresso, 
à recuperação econômica do País. Que não tarde êsse 
clima de paz, de responsabilidade, de senso do dever. 
Deseja-o o Govêrno, pedem-no os que trabalham, exige-
o a Nação. Que não se calem os partidos; que o diálogo 
continue; que a Oposição vigie mas que, acima de tudo, 
se coloquem os interêsses do povo, os direitos do Brasil, 
o prestígio e a grandeza da Pátria. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com muito 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Julgo muito feliz 
a iniciativa de V. Exa., dando o merecido relêvo ao 
editorial de ontem de "O Globo", que evidencia, uma vez 
mais, a linha de equilíbrio, moderação e devotamento 
aos altos interêsses da Nação, que tão bem caracteriza 
aquêle nobre expoente da mais culta imprensa do País. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permita-me V. Exa., 
Senador Ezechias da Rocha, secundar as palavras 
oportunas e justas do meu eminente colega, Senador 
Gilberto Marinho. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço os 
apartes dos nobres colegas, que mostram estar eu 
seguindo o caminho certo, nas palavras que ora 
pronuncio nesta Casa. 

(Lendo) Sr. Presidente, vamos aproveitar 
devidamente essa vitória, essa vitória  
das Instituições e da República, 
 

levando a cabo o apaziguamento dos espíritos. 
Grandes vozes da administração, da política, das 
classes conservadoras olham com a maior 
simpatia êsse movimento, que deverá polarizar 
todo nosso esfôrço e tôda nossa boa vontade. 
Não é outro o desejo dos eminentes líderes da 
Maioria e da Minoria nesta Casa, os eminentes 
Senadores João Villasbôas e Filinto Müller, dois 
grandes nomes nacionais, através de cujas 
palavras falaram, ontem, aqui, o Govêrno e a 
Oposição, manifestando seus propósitos de 
"servir, bem e fielmente, às altas aspirações do 
povo brasileiro". 

Vem muito de molde, Sr. Presidente, ler 
êstes trechos de uma entrevista do Governador 
Bias Fortes, pelos quais manifestam as 
preocupações e os anseios de paz do povo 
montanhês: 

"A luta dos partidos, nos têrmos em que se 
está desenvolvendo, passou a constituir um sério 
obstáculo à solução dos problemas nacionais. Sei 
que a democracia é essencialmente o regime da 
divergência de opiniões. Mas, estou igualmente 
convencido de que há certos instantes na vida do 
regime democrático, em que o primeiro dever dos 
políticos é atuar para que tôdas as fôrças de 
opinião se somem e se identifiquem em tôrno de 
um programa único de salvação nacional. Não 
quero dizer com isto que os partidos renunciem 
às suas idéias e princípios em favor do êxito da 
ação governamental. Podem êles, no entanto, 
sem violar os seus compromissos partidários, 
estabelecer uma trégua com os adversários, num 
esfôrço sincero e total em benefício do País. Uma 
atitude dessa natureza não representaria 
nenhuma inovação no processo de 
funcionamento do regime. Várias nações 
democráticas, longamente experimentadas na 
prática do sistema, deixaram o exemplo de que 
muitas vêzes a cessação dos atritos partidários 
se torna indispensável à própria sobrevivência 
das instituições livres". 
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Aí está não só o pensamento de Minas Gerais. 
Aí está a opinião de todo o povo brasileiro, que 
aguarda, confiante, o advento dêsse espírito de 
entendimento, de conciliação e de concórdia, 
necessário à reconstrução do País. Diz-me o 
coração que êle não tardará. Deus o permita. Notícia 
das mais alvissareiras a êste respeito é esta, que 
hoje li no "Diário Carioca": 

"Fêz o líder da UDN uma revisão completa 
das suas atitudes anteriores, passando a 
manifestar confiança na democracia e esperança 
de que o Govêrno, ajudado pela Oposição, vença 
as dificuldades de natureza econômico-
financeira". 

Êstes os propósitos do Deputado Carlos 
Lacerda. Que êle prossiga nesse caminho. Que a 
sua combatividade, a sua cultura, a sua inteligência, 
o seu entusiasmo não se desperdicem, não se 
dissipem, não se malbaratem nas estéreis lutas 
partidárias, em que, servindo à paixão do momento, 
não raro desserve os supremos interêsses do povo. 
Uma das maiores cabeças dêste País, aliada a uma 
pugnacidade singular, o bravo líder da UDN, fugindo 
aos extremos, seguindo a estrada da moderação e 
da prudência, tem diante da sua vigorosa mocidade 
um mundo de conquistas e vitórias, que o poderão 
sagrar benemérito da Pátria. 

Que Deus o ilumine e aos seus 
correligionários, para que, cumprindo os seus 
deveres partidários, venha a Oposição, com a 
experiência e o descortínio dos seus grandes nomes, 
a colaborar na obra grandiosa da salvação da 
República. 

Sr. Presidente, ouçamos os reclamos dos que 
trabalham e produzem, dos que votaram, dos que 
outra coisa não querem senão cumprir a tarefa de 
engrandecimento do País. 

Não pode continuar êste tumulto, não pode 
continuar esta agitação. Urge mudarmos de rumo, 
seguirmos outro caminho, palmilharmos a estrada certa, 
que estão a mostrar o bom senso e a razão. 
Ponderemos as conseqüências dêste estado de coisas, 
e não menosprezemos o julgamento dos vindouros. São 
 

muitas e pesadas as tarefas desta geração, 
agravadas, cada dia, pela incerteza e insegurança 
em que vive o mundo. E só poderemos levá-las à 
cabo num clima de tranqüilidade e com a 
colaboração de todos. Não há outra saída. No rumo 
em que temos marchado, não é difícil predizer as 
conseqüências. Estão à vista de todos. Por isso, 
nesta hora em que uma nesga de céu azul começa a 
clarear nos embruscados horizontes, eu venho 
apelar para os meus companheiros do Parlamento e 
para todos os meus compatriotas que têm uma 
parcela de responsabilidade na vida pública. 

Aos meus amigos e adversários de Alagoas, 
suplico-lhes uma trégua, para que possam meditar e 
encontrar uma solução honrosa para a dura, triste e 
deprimente guerra em que estão empenhados, 
desservindo as tradições da generosa terra e 
estorvando-lhe o trabalho, a economia, o progresso. 
Somos capazes, os alagoanos, de grandes coisas. 
Dí-lo o testemunho da história. Vamos, pois, realizá-
las, como nos cumpre e quer o povo, cansado de 
sofrer e de esperar. 

E aos meus companheiros de Parlamento, 
depreco, rogo, suplico, em nome de todos os 
homens de boa vontade dêste País, que são, 
felizmente, a imensa maioria; em nome das classes 
conservadoras, em nome dos que trabalham e 
produzem, em nome dos que sofrem o pêso da vida 
cara, do desconfôrto, da ignorância e da miséria; em 
nome de todos êles depreco, rogo, suplico, repetindo 
as palavras de "O Globo", "que se integrem em um 
clima parlamentar construtivo, pondo de lado os 
excessos personalísticos, os ódios e os recalques. 
Os problemas aí estão a reclamar o tratamento que 
só o Congresso poderá dar. A sua função precípua é 
legislar. Portanto, tudo quanto se fizer capaz de 
dificultar ou impedir o trabalho legislativo é um 
atentado à normalidade do regime". 

Não atentemos, pois, contra a normalidade do 
regime, contra a ordem, contra o Estado,  
contra a Pátria. E que não falte, nessa hora  
histórica, a indispensável colaboração da Imprensa, 
em cuja missão de educar, instruir e orien- 
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tar assenta uma das maiores fôrças da Nação. 

Esta, Sr. Presidente, a súplica que vem das 
profundezas da alma nacional. Êste, o caminho do 
bom senso e da razão. Êste, o compromisso que 
assumimos perante o povo e a Pátria: perante o 
povo, a quem nos cumpre servir, e perante a Pátria, 
a quem, brasileiros que somos, não poderemos trair 
nunca, jamais. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Neves da 
Rocha, quarto orador inscrito. 

O SR. NEVES DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, fato por demais auspicioso para a vida 
administrativa do País, digno do maior registro, 
patrocinado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, 
foi a assinatura, a 14 do corrente, de três importantes 
documentos, para a consecução, em futuro próximo, 
de empreendimento máximo do programa de 
desenvolvimento econômico do Vale do São 
Francisco – a construção da barragem de Três 
Marias. 

Como um dos representantes da Bahia, nesta 
Câmara Alta, filho de um dos Estados mais 
beneficiados pelo gigantesco empreendimento que 
se tem em vista efetuar, não poderia deixar de 
assomar à tribuna, nesta oportunidade, para 
congratular-me com o Sr. Presidente da República, 
pelas acertadas providências que desde Governador 
do seu Estado vem pondo em prática, para tal 
realização culminadas, agora, com as que acaba de 
tomar para proporcionar, em breve, à vasta zona do 
São Francisco, os fatôres de progresso e 
desenvolvimento de que carece para torná-la uma 
das regiões mais prósperas de tôda a Nação. 

O primeiro foi o decreto, assinado pelo Sr. 
Juscelino Kubitschek aprovando o texto do contrato 
de empréstimo de dois bilhões e seiscentos milhões 
de cruzeiros, tomado ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico para financiamento das 
obras de construção da grande barragem. 

O segundo se refere pròpriamente ao contrato 
entre a Comissão do Vale do São Francisco e o 
Banco acima referido para o financiamento em causa 
e o terceiro se prende ao contrato assinado entre a 
"Cemig" Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A., 
nos têrmos do convênio celebrado com a Comissão 
do Vale do São Francisco e um grupo de firmas 
americanas, para a execução das obras civis. 

Evidentemente, a construção da Barragem de 
Três Marias pode ser considerada a viga mestra de 
todo um sistema capaz de proporcionar à região São 
Franciscana a sua emancipação social, econômica e 
financeira. 

Trata-se de monumental obra de engenharia, 
compreendendo uma barragem de terra, com maciço 
homogêneo impermeável, de perfil triangular, 
medindo na base cêrca de 500 metros de extensão 
na parte mais larga, com altura de 65m e 
comprimento, na crista, de cêrca de três quilômetros. 

Posteriormente, junto à barragem será 
construída uma usina elétrica onde está prevista a 
instalação de oito unidades geradoras, de 90.000 C. 
V. cada, uma num total de 720.000 C. V., de cuja 
usina partirão linhas de transmissão de energia para 
várias regiões da zona em tela. 

A fim de se permitir mais tarde o prolongamento 
da navegação do médio ao alto São Francisco, o que 
importa dizer, de Pirapora até o reservatório de "Três 
Marias", situado na Confluência do Rio Borrachudo 
com o São Francisco, a montante de Pirapora, está 
prevista a construção de um canal com eclusas, à 
margem esquerda do aludido reservatório. 

A gigantesca barragem formará uma bacia 
hidrográfica que represará um grande lago de 22 
bilhões de metros cúbicos dágua, inundarem uma 
área de 150.000 hectares. 

O colossal volume dágua represado, cuja 
descarga é de cêrca de 550 m3 por segundo – 
controlado por válvulas especiais, "conterá e 
disciplinará o São Francisco, como bem acentuou 
o próprio Presidente Juscelino Kubitschek, 
evitando que nas suas enchentes destrua 
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os frutos do penoso labor dos homens heróicos e 
desventurados que nas suas margens vivem de 
cultivar a terra fecunda, mas, involuntàriamente 
traiçoeira, tornando regular e contínuo o tráfego na 
esplêndida via líquida que o rio chamado da unidade 
nacional oferece nas fases de cheia e captando parte 
considerável da sua fôrça geratriz, possibilitando, 
assim, a duplicação do aproveitamento hidrelétrico 
de Paulo Afonso". 

É dever de justiça salientar, nesta 
oportunidade, Sr. Presidente, que o projeto inicial 
transformado em lei, que dispõe sôbre o plano geral 
de aproveitamento econômico do Vale do São 
Francisco, foi oriundo do Poder Executivo, quando 
então Presidente da República o Marechal Eurico 
Gaspar Dutra, em obediência ao artigo 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da nossa 
Carta Magna. Na forma da Lei 541, de 15 de 
dezembro de 1948, foi criada a Comissão do Vale do 
São Francisco, sendo de justiça ressaltar, portanto, a 
eficiente atuação desenvolvida pelos profissionais 
responsáveis pelos encargos afetos à referida 
Comissão, no planejamento das grandes obras, ora 
em execução ao longo do majestoso vale. 

Nesse planejamento para os trabalhos a 
serem realizados preferencialmente foram, de logo, 
mui acertadamente fixados, os seguintes itens: 

a) regularização do regime fluvial; 
b) contrôle e utilização das águas; 
c) melhoramento das condições de 

navegabilidade do rio, de sua barra e de seus 
afluentes; 

d) aproveitamento do potencial hidrelétrico; 
e) desenvolvimento da irrigação e açudagem; 
f) aparelhamento dos portos fluviais; 
g) ampliação do sistema regional de 

transportes; 
h) melhoria do tráfego fluvial, e outros. 
Como serviços de base, depreende-se, de 

logo, que os nossos engenheiros teriam que lançar 
as suas vistas para os primeiros itens da série, a  
que nos referimos acima, de cuja solução depen- 
 

deria o desenvolvimento dos demais itens. 
Foi por isso que, ao nos referirmos, linhas 

atrás, à construção da formidável obra de "Três 
Marias", nos externamos afirmando que a mesma 
representa "a viga mestra de todo um sistema capaz 
de proporcionar à região São Franciscana a sua 
emancipação social, econômica e financeira". 

Evidentemente, a execução do grandioso 
projeto solucionará a regularização do regime do rio, 
tornando-o navegável em qualquer época do ano, 
com o aumento do tirante mínimo. – no trecho entre 
Juazeiro e Pirapora – elevando-se acima de 1,50 m, 
o que facultará o tráfego regular de vapores, até 
mesmo com a adoção de barcos de maior tonelagem 
na estiagem, eliminando obstáculos de caráter local 
e diminuindo o tempo gasto no percurso das viagens 
pela maior facilidade da navegação; permitirá o 
contrôle das cheias retendo as águas e reforçando 
as vazões de estiagem durante períodos de 
semanas ou mesmo meses, eliminando, assim, os 
males periòdicamente causados à região; 
proporcionará a instalação de serviços de irrigação 
sistemática, facilitando a recuperação agrícola das 
terras marginais; criará ambiente mais propício à 
fixação do homem ao solo, permitindo-lhe 
desenvolver com mais confiança as suas atividades 
no torrão em que habita. 

A construção posterior da usina projetada 
importará no acréscimo de um novo potencial 
hidrelétrico de cêrca de 500 mil kw ao País, 
duplicando, no mesmo passo, o potencial energético 
de Paulo Afonso, em face da regularização do caudal 
– o que vale dizer – está se construindo duas usinas 
com uma só barragem. 

O abalizado profissional Professor Maurício 
Joppert, em depoimento prestado à Comissão 
Parlamentar do São Francisco, teve oportunidade de 
assim se externar: 

"Tratando-se do Vale do São Francisco, 
devo frisar de início que o problema deve  
ser considerado sob três aspectos: o da 
navegação, o do aproveitamento da água para 
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irrigação e o da energia hidrelétrica". 
O notável engenheiro Henrique de Novaes, de 

saudosa memória, que tivemos a honra de conhecer 
na Bahia, quando exercíamos a Diretoria Geral do 
Departamento de Saneamento do Estado, ao se 
reportar aos problemas do grande rio, assim se 
referiu: 

"Considero os magnos problemas do São 
Francisco ligados a tripla solução: navegabilidade, 
irrigação e eletrificação". 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – O magnífico 
discurso de V. Exa. retrata, muito bem, a obra 
projetada; e eu me sinto alegre por haver V. Exa. 
citado meu parente e saudoso amigo e ex-
companheiro de representação, Senador Henrique 
de Novaes, que, em hidráulica, foi, 
incontestàvelmente, uma das altas autoridades do 
País. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Obrigado a V. 
Exa. pelo aparte que me acaba de dar, abrilhantando 
esta pequena oração. 

Na verdade, tive a maior honra de conhecer, 
na Bahia, o eminente engenheiro e ex-Senador 
Henrique de Novaes. Na oportunidade de sua visita 
àquele Estado, tratou conosco, no Departamento de 
Saneamento, de problemas hidráulicos, aos quais se 
dedicou com a maior proficiência. 

(Lendo) Geraldo Rocha, na sua obra sôbre o 
São Francisco, à página 257, assim se manifesta: 

"O problema de maior urgência é o da 
navegação". 

E assim poderíamos aqui citar as opiniões de 
vários outros eminentes técnicos, como Arrojado 
Lisboa, Agenir Miranda, Américo Simas, Jorge Zarur 
e outros, todos êles unânimes em considerar os 
principais problemas a serem solucionados no Rio, 
chamado o da Unidade Nacional – por cortar os 
cinco Estados da Federação – Minas, Bahia, 
 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe, aquêles que se 
relacionam com a regularização do regime fluvial, 
irrigação e eletrificação. 

Está fora de dúvida, portanto, que "Três 
Marias" é a chave para a solução dos problemas 
básicos para a recuperação do magnífico rincão 
brasileiro. 

Na época da estiagem o São Francisco, como 
já vimos, está sujeito a grandes vasantes, oferecendo 
condições de navegabilidade muito precárias. 

No entanto, no período das chuvas torrenciais 
transforma-se num caudaloso rio sujeito a grandes 
enchentes, acompanhadas, na maioria das vêzes, de 
um cortejo sinistro de prejuízos, devastando 
pastagens, derruindo habitações, arrasando lavouras, 
dizimando criações, ceifando vidas preciosas, 
espalhando por tôda parte a miséria e a desolação. 

Já tivemos oportunidade de referir desta tribuna, 
que, nas funções de Diretor do Departamento de 
Viação do Estado, em viagem de inspeção realizada 
aos serviços afetos à Viação Baiana do São Francisco, 
percorremos os 1.370 quilômetros que constituem o 
trecho navegável – do médio São Francisco – entre 
Juazeiro e Pirapora – em época de estiagem, podendo, 
de perto, sentir e avaliar as vicissitudes por que 
passam os que têm necessidade de transpor o curso 
do rio, em época tão imprópria à navegação. 

Percebemos, por outro lado, as grandes 
possibilidades que se focalizam no esplêndido cenário 
do "Nilo Brasileiro", assim denominado porque 
apresenta no seu imponente vale elementos de tal 
magnitude para sua recuperação econômica, que não 
é otimismo se afirmar que possui o São Francisco 
potencial de incalculáveis recursos para o pleno 
desenvolvimento da imensa região a que serve. 

Em contato com as populações ribeirinhas, 
barranqueiros e fluviários, auscultamo-lhes as 
necessidades, hábitos de vida e aspirações, 
revelando tôda aquela gente humilde e sofredora a 
esperança de alcançar um dia, futuro mais promissor. 

E' por essas considerações, Sr. Presidente, 
que não queremos deixar de tra- 
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zer os nossos aplausos aos que vêm desenvolvendo 
os seus maiores esforços no sentido de ser 
construída a formidável obra de "Três Marias", que 
soluciona os primordiais problemas do Vale do São 
Francisco. 

O plano está lançado, os serviços iniciados, os 
recursos previstos e não nos cabe duvidar dos 
resultados a advir, especialmente se nos reportamos 
aos grandiosos trabalhos que outros povos têm 
conseguido à custa do esfôrço, da capacidade, e da 
tenacidade dos seus grandes técnicos. 

Lancemos as vistas para as portentosas 
obras, que, no gênero, executaram os ingleses no 
Egito e na Índia, os franceses em Marrocos, na 
Argélia, e os Americanos nas formidáveis obras de 
recuperação no "Vale do Tenessee", e a obra de 
"Três Marias", no portentoso Vale São Franciscano, 
trará a recuperação almejada. 

E o Brasil dará mais uma vez ao Mundo, 
como já o fêz com "Paulo Afonso", com Paranaguá, 
Curitiba e tantos outros empreendimentos notáveis, 
provas exuberantes da capacidade dos seus 
grandes técnicos e da tenacidade dos seus bons 
administradores, animados todos dos melhores 
propósitos de serem úteis à Causa Comum, o bem 
estar da coletividade, trabalhando sem 
desfalecimentos pelo progresso e pela grandeza da 
Pátria estremecida. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo terminado na 
sessão de ontem o prazo durante o qual devia ficar 
sôbre a mesa, para recebimento de emendas, o 
Projeto de Resolução nº 9, de 1957, que altera o art. 
36 do Regimento Interno, a matéria vai ser remetida 
às Comissões de Constituição, Justiça e Diretora. 

Vai ser lido requerimento do nobre Senador 
Júlio Leite. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 171, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 127, letra "e", do Regimento 

Interno, requeiro a constituição de uma Comissão  
de quatro membros para visitar, em nome do Se- 
 

nado, o Sr. Senador Maynard Gomes, que se acha 
enfermo. 

Sala das Sessões, em 17 de maio de 1957. – 
Júlio Leite. 

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

Sôbre a mesa requerimento de urgência, 
devidamente apoiado pelo número de assinaturas. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 172, DE 1957 
 
Na forma do parágrafo 3º do art. 156, do 

Regimento Interno, requeremos urgência para 
votação do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1956, 
que reestrutura a Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha e dá outras providências, mediante 
modificação parcial das Leis números 86, de 8 de 
setembro de 1947, e 1.184, de 30 de agôsto de 1950. 

Sala das Sessões, em 17 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. – Lino de Mattos. – Neves da Rocha. – 
Gilberto Marinho. – Arlindo Rodrigues. – Júlio Leite. – 
Victorino Freire. – Gaspar Velloso. – Ezechias da 
Rocha. – Novaes Filho. – Lourival Fontes. – Gomes 
de Oliveira. – Kerginaldo Cavalcanti. – Nelson Firmo. 
– Lima Guimarães. – Mourão Vieira. – Pedro 
Ludovico. – Vivaldo Lima. – Rui Palmeira. – Filinto 
Müller. – Costa Paranhos. – Argemiro de Figueiredo. 
– João Mendes. – Caiado de Castro. – Lutterbach 
Nunes. – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Também êste 
requerimento será votado depois da Ordem do Dia. 

Esgotada a hora do Expediente, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 1, de 1952, originário da Câmara dos Deputados, que 
aprova o Texto da Convenção Ortográfica firmada  
entre o Brasil e Portugal, em 29 de dezembro de  
1943, em Lisboa (incluído em Ordem do Dia, nos  
têrmos do art. 91, letra "a", do Regimento Interno, em 
virtude de requerimento do Sr. Senador Gilber- 
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to Marinho, aprovado na sessão anterior), tendo 
Pareceres favoráveis das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Educação e Cultura e dependendo de 
pronunciamento da Comissão de Relações 
Exteriores. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, os 

pareceres das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Educação e Cultura, que vão ser lidos. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
NS. 339 E 340, DE 1957 

 
Nº 339, de 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça – 

sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1952, 
que aprova o texto da Convenção Ortográfica 
firmada entre o Brasil e Portugal, em 29-12-43, em 
Lisboa. 

 
Relator: Sr. Flávio Guimarães. 
Subscrevemos, com rigorosa convicção 

jurídica, o voto do saudoso mestre Clodomir Cardoso 
em tôrno da constitucionalidade do texto da 
Convenção Ortográfica entre o Brasil e Portugal. 

Não há um só texto, disposição ou frase, que a 
inquirem sequer de ligeira ilegalidade, quanto mais 
de violação da Constituição. 

Qual o objetivo do Acôrdo? A unificação da 
ortografia da língua portuguêsa. Por que unificar? 
Porque a língua portuguêsa foi considerada o túmulo 
do linguajar humano sôbre a face do planeta, pela 
ignorância quase unânime dos habitantes da terra 
em relação ao seu conhecimento. E assim a 
consideraram vários pensadores, porque a sua 
ortografia apresentava raridades de museu, como, 
por exemplo, espantosas grafias gregas em palavras 
provenientes do latim e grafias tìpicamente latinas 
em palavras provenientes do grego. A ortografia 
apresentava o aspecto de mapa mórbido onde se 
encontravam tôdas as variantes gráficas, defendidas 
pela convicção do professor que não tem, final- 
 

mente, nenhuma base científica; ou o pedantismo 
literário que vestia e revestia as palavras de formas 
puramente gregas, já em evolução com a etimologia, 
como se escrevia no grego, ou, ainda, a palavra de 
autoridade, de passagens pelo meandro jornalístico, 
de eficácia destruidora. 

Enquanto se fantasiavam as palavras de 
símbolos mortos e buscava-se na etimologia a razão 
básica de seus caprichos no escrever, a luta de 
ásperas divergências enchia o século literário de 
questiúnculas gramaticais. E pode-se verificar que os 
maiores simplificadores da língua portuguêsa foram 
Camões, em suas primeiras edições, e Ruy Barbosa, 
que, na ânsia de querer passar por etimologista 
ferrenho, para se banhar nas fontes protetoras da 
origem gráfica das palavras, adotava as duas grafias, 
porque o cintilante gênio ia eliminando as 
consoantes mudas, em centenas de passagens no 
seu livro "A Réplica". Inteiramente oposto, o grande 
mestre, professor Ernesto Carneiro Ribeiro, chegava 
insòlitamente a ter grafia própria, moldada à sua 
competência, ao alvedrio de sua formosa cultura, 
mas inteiramente insulada dos demais escritores 
brasileiros. E nessas dúvidas em que se balançava a 
imaginação dos escritores, aparecia o aspecto do 
ensino às crianças dessas grafias em inacreditáveis 
divergências, o qual lhes fazia desabrochar na alma 
verdadeiro horror pelo estudo da língua portuguêsa, 
à sua etimologia de pedantes, discutidores, 
antipedagógicos, violentos defensores de sistemas 
em ruínas, que encontravam, para os que não lhes 
estavam de acôrdo, meios de lhes atirar coléricos 
insultos. 

Não sabemos se foi horror à etimologia, à 
briga constante no modo por que se vestiam os 
vocábulos, que, muitos escritores brasileiros tinham 
verdadeiro encanto em escrever os seus livros, em 
língua estrangeira, francês ou inglês. Em vez de 
procurarem no maravilhoso vernáculo o veículo de 
suas demonstrações científicas, iam buscar, do outro 
lado do Atlântico, instrumento de cultura que melhor 
os resguardasse das pequeninas discussões 
gramaticais. As línguas são instrumentos de cultura, 
o meio de se chegar à cultura. Elas, por 
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si sós, não são pròpriamente cultura – no sentido de 
aquisição de conhecimentos – a não ser por fase 
preparatória, para chegar a conhecer a literatura e 
ciência do idioma a que se dedicaram. 

Que é que se fez? 
Um corpo de homens de pensamento resolveu 

simplificar a escrita e apresentá-la aos olhares da 
infância e da mocidade, nítida, distinta, cheia de 
clareza e maravilhosamente uniforme. Veio a batalha. 
Uns, porque, embora sinceros, não se resignavam em 
despir de palavras mudas o grafar diário de suas 
cartas, escritos ou leituras; outros, porque não 
entraram para a Academia Brasileira e o rancor surdo 
lhes foi o drama de tôda a existência literária. 

Outros, porque – observem o disparate – 
achavam que deveríamos formar por um ato de 
vontade a língua brasileira, distinta das velhas raízes 
de sua formação histórica e emancipá-la do idioma a 
que se liga e se une, indissolùvelmente. 

E na peleja ortográfica apareciam os ferrenhos, 
os fanáticos, os apaixonados intransigentes; outros 
derramavam as suas idéias na despreocupação 
parlamentar pelo problema, e erguiam pela imprensa 
tôda a série e gama de insultos, para atemorizar as 
correntes de opinião no parlamento. 

Quanto ao falar, que é a prosódia, o timbre é 
realmente diferente em Portugal, mas, também, 
diferente o som da palavra, em todo o Norte do Brasil 
em relação ao Sul. 

A prosódia ou o som na pronúncia dos 
vocábulos é, no Paraná, dissemelhante, no litoral, do 
interior. E do caboclo do sertão ou da campanha, 
para o homem da cidade. 

Êsse problema poderá ser resolvido no tempo 
com os sinais diacríticos, a fim de se buscar relativa 
pronúncia uniforme no futuro. 

O que eterniza os idiomas é, sobretudo, a síntese 
e depois a grafia dos vocábulos. O latim é pronunciado 
em curiosa disparidade pelo professor francês, do modo 
por que profere o professor italiano e ambos do dizer dos 
professôres brasileiros, mas continua eterno e inalterável 
na sua sintaxe e na sua ortografia através dos séculos. 

A pronúncia gutural do professor alemão 
causa inquietação aos ouvidos dos professôres de 
formação latina. E' de tôda conveniência que se 
busque um sistema tanto quanto possível uniforme, 
da ortografia do idioma luso-brasileiro. Quais os 
meios? 

Sàbiamente, o Acôrdo Ortográfico determina, 
no artigo primeiro: 

"As Altas Partes contratantes prometem- 
se estreita colaboração em tudo quanto  
diga respeito à conservação, defesa e expansão 
da língua portuguêsa, comum aos dois  
países". 

Não é realmente cláusula de alta vigilância 
para o idioma comum aos dois países a 
colaboração em tudo quanto se refira à 
conservação e grandeza do linguajar do Brasil e de 
Portugal? 

Artigo segundo: 
"As Altas Partes contratantes obrigam-se a 

estabelecer como regime ortográfico da língua 
portuguêsa, o que resulta do sistema fixado pela 
Academia Brasileira de Letras e Academia de 
Ciências de Lisboa, para organização do 
respectivo vocabulário por acôrdo entre as duas 
Academias." 

Artigo terceiro: 
"De harmonia com o espírito desta Convenção 

nenhuma providência legislativa ou regulamentar, 
sôbre matéria ortográfica, deverá ser, de futuro, 
posta em vigor, por qualquer dos dois Governos, 
sem prévio acôrdo com o outro, depois de ouvidas as 
duas Academias". 

As cláusulas tôdas encerram dispositivos de 
alto patriotismo, magnífica compreensão pedagógica, 
de modo que se procurem dar às crianças das 
escolas, modelos de compreensão humana, de 
simplicidade, de aprovação das academias de 
qualquer dificuldade em grafar palavras que o 
capricho pessoal e a paixão dos escritores 
transformam em algaravia, confusão e preconceito 
de grupo. 
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Que é que há de ilegal no texto? Um acôrdo é 

sempre transigência recíproca das partes, 
composição amigável para chegar a um fim 
condizente com a natureza do problema. 

Qual a entidade competente para dar a opinião 
autorizada em tôrno da grafia de qualquer palavra? 
Qual outra, senão a Academia Brasileira de Letras? 
Qual é a finalidade muito evidente das Academias, 
em tôda a parte do mundo, senão zelar pelo idioma 
de suas nacionalidades, pela literatura do 
grupamento político a que pertencem? Onde a 
inconstitucionalidade de declarar que as Academias 
são órgãos consultivos do Govêrno, para manter a 
unidade ortográfica da língua portuguêsa? 

Que maravilhoso senso de alta dignidade política 
dá o Govêrno em reconhecer a quem é autoridade a 
faculdade, cheia de sabedoria, de emitir sua opinião em 
tôrno de qualquer grafia? Todavia, o Acôrdo Ortográfico 
não diz que o Govêrno seja obrigado a seguir a ambas 
as Academias. O texto diz que nenhuma providência 
legislativa ou regulamentar sôbre matéria ortográfica 
deverá ser de futuro posta em vigor, por qualquer dos 
dois Govêrnos, sem prévio acôrdo com outro, depois 
de ouvidas as duas Academias. 

O que o Acôrdo não diz nem se refere é que o 
Govêrno seja obrigado, após ouvir as Academias, 
seguir-lhes as pegadas e os rumos. Poderá seguí-las, 
mas poderá desprezar-lhes as opiniões e os conselhos. 

Nenhuma providência legislativa será tomada 
sem ouvir as Academias, mas, uma vez ouvidas, o 
Parlamento pode aceitar-lhes as opiniões e os 
pareceres, mas pode, também, soberanamente, 
rejeitá-los. 

O Govêrno ouve Ministros, o Dasp, o 
Procurador Geral, os Consultores da República, as 
secções técnicas especializadas, mas não é 
obrigado a nenhum dêles. 

 
Os trâmites da Convenção Ortográfica 

 
O ilustre Deputado Senhor Beni Carvalho 

houve por bem solicitar na Câmara dos Deputados 
a opinião da douta Comissão de Justiça a  
respeito da legalidade do texto do Acôrdo Or- 
 

tográfico, do qual S. Exa. tinha dúvidas. A Comissão 
de Justiça assim se pronunciou: 

"A Comissão de Justiça não vê na Convenção 
Ortográfica assinada em Lisboa, em 1943, nenhuma 
inconstitucionalidade nem nenhum outro defeito 
jurídico, que possa impedir a sua aprovação pelo 
Congresso Nacional". 

E no correr da argumentação esclarece: "Todo 
o tratado ou convenção internacional é, por sua 
própria natureza, uma limitação aos privilégios e 
atribuições da soberania nacional. Mas essa 
limitação, resultante que é do consentimento, não 
fere, não invalida o poder soberano". E firma o 
raciocínio jurídico: "A prevalecer a doutrina contrária, 
os contratos internacionais se tornariam 
impraticáveis e o próprio direito internacional deixaria 
de existir". 

 
A CLAREZA DOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS 

 
A Constituição Brasileira determina no seu art. 

66, item I: 
E' da competência exclusiva do Congresso 

Nacional: 
I – resolver definitivamente sôbre os tratados e 

convenções celebrados com os Estados estrangeiros 
pelo Presidente da República. 

E o art. 87, VII, determina, na competência 
privativa do Presidente da República, as seguintes 
atribuições: celebrar tratados e convenções "ad 
referendum do Congresso Nacional. 

O Sr. Presidente da República Eurico Gaspar 
Dutra submeteu à aprovação do Senado Federal a 
seguinte Mensagem: 

"De acôrdo com o preceito constitucional, 
submeto à vossa aprovação, em cópia devidamente 
autenticada e acompanhada de uma Exposição de 
Motivos do Ministro das Relações Exteriores, texto 
da Convenção Ortográfica entre o Brasil e Portugal, 
firmada, em Lisboa, a 29 de dezembro de  
1943". 

A aprovação do texto por parte da Câmara dos 
Deputados é da seguinte redação: "E' aprovado o 
texto da Convenção Ortográfica, firmada entre o 
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Brasil e Portugal, em 29 de dezembro de 1943". 

Haverá alguma impugnação ao texto da 
Convenção Ortográfica, com base jurídica? 

Por simples vontade para encontrar 
qualquer obstáculo, as análises se demoraram no 
artigo terceiro da Convenção Ortográfica, que 
estabelece: "De harmonia com o espírito desta 
Convenção, nenhuma providência legislativa ou 
regulamentar sôbre matéria ortográfica deverá 
ser, de futuro, posta em vigor, por qualquer dos 
dois Governos, sem prévio Acôrdo com outro, 
depois de ouvidas as duas Academias". Quer 
dizer: em matéria ortográfica, no modo de grafar 
determinado vocábulo obedecer-se-á ao seguinte 
rito: ouvir-se-ão as duas Academias e, ouvidas, 
um dos Governos ouvirá o outro, e se todos 
estiverem acórdes será feita a decretação oficial 
da palavra ortografada; mas, se os Governos 
estiverem em divergências, farão ambos em 
conjunto ou separadamente o que entendam de 
alvitre certo, histórico, social ou até etimológico. 
Ou aquilo que entendam mais bem orientado aos 
cânones ortográficos. 

Serão ouvidas as Academias, mas não há 
texto que obrigue o Govêmo ou os Governos a 
seguirem-nas obrigatóriamente. Onde há 
ilegalidade e, muito menos, onde há 
inconstitucionalidade? 

O direito internacional público tem por objeto 
a reunião dos Estados, politicamente organizados 
ou as relações entre as pessoas jurídicas de 
direito internacional público. Ora, cada uma delas 
exerce a soberania que, "é o poder incontrastável 
de querer coercitivamente", como diz Herculano de 
Freitas, na esfera que lhe compete e os atos que, 
livremente, pratica, como os tratados, as 
convenções, os ajustes internacionais, os quais 
são afirmações dessa soberania na transigência a 
obrigações que melhor consultem a natureza do 
objetivo. 

O interêsse particular do Estado há de 
harmonizar-se com o interêsse geral do continente 
ou da esfera internacional a que pertence, frisa  
a Sr. Ilmar Pena Marinho e diz ainda que  
Estado soberano deve ser Estado interdependente 
e dessa afirmação de interdependência 
entendemos que nenhum Estado deve 
 

impor a outro a grosseria de suas exclusivas 
apreciações sociais e sentidos particularistas do 
problema. 

E’ Clovis Bevilacqua quem doutrina: "Os 
Estados cultos formam uma sociedade, tendo, por 
base, a semelhança de cultura, por fim a satisfação 
de interêsses comuns e por elementos de 
organização, princípios gerais, de direito a que todos 
aderem". 

E explica: "A organização jurídica da 
sociedade dos Estados constitui. o objeto de direito 
público internacional". Conseqüentemente, em face 
do direito internacional público, as cláusulas do 
Acôrdo Ortográfico consultam os interêsses do 
objetivo internacional, da doutrina, no mais alto 
sentido de expressão e da moral política. Nada há 
que se possa aduzir contra as cláusulas que 
procuram assegurar a unidade ortográfica do idioma 
comum. 

O êrro psicológico inacreditável foi cometida 
pela Academia Brasileira de Letras, que, 
candidamente, se esquecera das batalhas travadas 
no Parlamento para a adoção da ortografia 
simplificada, por haver permitido e incentivado que 
se erguesse, de novo, a ponto do velame e deixasse 
que as paixões mal dormidas surgissem com mais 
fôrça e violência. Em vez de esperar maior 
cristalização das primeiras regras no tempo e que as 
paixões se extinguissem, para continuar o seu 
glorioso caminho de conseguir, ainda que 
relativamente, a unidade ortográfica, animou novos 
acôrdos e pessoalmente comandou novas 
combinações, através de total esquecimento do 
ferver e referver de paixões, quase ao delírio, que se 
apossaram de todo o Brasil. Contudo, a Convenção 
Ortográfica está rigorosamente dentro dos cânones 
constitucionais e dentro da mais lídima norma legal. 
Somos pela constitucionalidade e pela legalidade do 
Acôrdo Ortográfico realizado entre o Brasil e 
Portugal, em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa, 
Portugal. 

Sala Rui Barbosa, em 26 de março de 1954. – 
Dario Cardoso, Presidente. – Flávio Guimarães, 
Relator. – Anísio Jobin. – Ferreira de Souza, pela 
conclusão. – Attilio Vivacqua. – Waldemar Pedrosa. 
– Joaquim Pires – Por duas vêzes, em pareceres 
que tenho como parte integrante dêste voto. 
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não tive por mira fazer literatura, nem mostrar 
erudição. O nosso saudoso colega Clodomir 
Cardoso, sob êsse prisma, esgotou o assunto que 
não estava em causa, de vez que esta Comissão diz 
só e tão sòmente sôbre a constitucionalidade e 
legalidade do que prescreve o projeto em aprêço. O 
voto do eminente erudito e brilhante Senador Flávio 
Guimarães impressionou a Comissão que o adotou 
como seu parecer; eu, porém, com a devida vênia 
dos seus conspícuos membros, mantenho como 
votos meus os pareceres que submeti a seu 
julgamento. 
 

Nº 340, de 1957 
 

Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1952. 
 

Relator: Sr. Flávio Guimarães. 
O projeto tem por objetivo aprovar o texto da 

Convenção Ortográfica firmada entre o Brasil e 
Portugal, em 29 de dezembro de 1943. 
Preliminarmente cumpre reavivar que o problema se 
atualiza em rememorar que os idiomas, afirmam os 
filólogos sem a mais leve discrepância, são 
organismos vivos, que se formam, se desenvolvem, 
crescem, têm o seu período áureo de brilho, decaem 
e morrem. Mas a decadência sempre fôra assinalada 
pela ausência de cultura literária e, como 
conseqüência, surgem os dialetos, que um gênio, 
como Camões, solidifica, uniformiza e firma os traços 
básicos, como o fizera com a língua portuguêsa; 
transformam-se, buscam novas expressões, novos 
sons, nova grafia e até ligeiras modificações 
sintáticas. Desaparecem e, de seu tronco primitivo, 
brotam formas, surgem ramos, que se distanciam, se 
enriquecem com aquisições de vocábulos, que se 
incorporam, se desagregam, nesse teor misterioso 
da formação inconsciente de um linguajar. 

Há palavras que mudam de significação, que 
se alteram radicalmente no tempo e no espaço; 
adquirem diferentes representações mentais, 
perdem a noção de sua etimologia básica, o 
sentido de seu nascimento; que se distanciam 
quando não ficam em plena oposição de sua 
 

primeira idéia de origem; há vocábulos que vivem 
intensamente e, depois desaparecem, vão constituir 
arcaísmos ou morrem definitivamente. Há palavras 
inusitadas que se tornam à vida e outras, palpitantes 
de atualidade, que vão para o esquecimento, para a 
morte. 

E’ através dêsse perpétuo e contínuo 
movimento de mudança de sons, de 
representações mentais, do significado de origem, 
em que se eliminam sílabas, letras e se modifica a 
estrutura dos vocábulos, que se perpetua a 
evolução constante em todos os seus domínios. 
Fundas e profundas reações fervem em seu 
continuado movimento, em sua incessante 
transformação. E' a vida dos idiomas, a sua 
existência coordenadora de evolução, que 
impulsiona a cultura literária, no sentido amplo, 
ligada ao progresso universal, em contraposição 
com as línguas mortas, como o latim, o grego, que 
são, apenas, fontes mudas de estudos 
contemplativos, ou de indagação histórica e cultural 
do passado. 

Os escritores, em geral, grafam determinados 
vocábulos, de duas ou três formas e julgam que o 
verdadeiro, o certo, o exato é da maneira por que 
aprenderam ou se habituaram. Com essa 
mentalidade aguçada pela paixão, a causa é vista 
através do temperamento de cada um e a conclusão 
é de mediocridade surpreendente. Porque, na 
hipótese, os julgadores não se instruem com o 
parecer dos mestres, dos técnicos, dos que 
poderiam esclarecer, com fundamento científico, 
tôda a beleza do problema e a extensão de sua 
utilidade. 

Nenhum de nós negará ao Sr. Cândido de 
Figueiredo, uma das maiores capacidades mundiais, 
competência em assuntos linguísticos, embora 
duramente atacado. Ouçamos-lhe a opinião sensata: 

"Todos os escritores estão convencidos de 
que ortografam bem e, entretanto, cada qual 
ortografa de sua maneira. Como desencargo de 
consciência supõem praticar a ortografia usual. A 
ortografia usual reduz-se à ortografia de cada um, o 
que dá em resultado cem ou duzentas ortografias 
diferentes e quase tôdas autorizadas". 
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Vejamos a palavra de um notável jurista, o Sr. 
Costa Manso, em seu admirável voto na Côrte 
Suprema: 

"O que não concebo é que essa gente 
pretenda impor à coletividade o que é de seu 
interêsse pessoal. Advogar o retôrno do País à 
desordem ortográfica é esquecer a tortura que terão 
de sofrer milhões de criancinhas, obrigadas a 
decorar complicadas formas verbais e a debater-se 
nas teias de uma ortografia pejada de incoerência e, 
o que é pior, destituída de regras e princípios 
uniformes. 

Grafamos, propositadamente, e expressão: 
..."destituída de regras e princípios uniformes”. 

Foi sempre o tormento dos escritores: a falta 
de uniformidade na elaboração das regras, a falta de 
unidade no objetivo. Por êsse motivo, a unificação 
ortográfica busca o alvo, o intento, o propósito; a 
elaboração de um corpo de regras uniformes, de 
modo que se evite a dispersão de grafias com o 
vaidoso preconceito de grupo em que as 
mentalidades se tornam mais fechadas, mais 
rancorosas e intolerantes e prolongam, inútilmente, a 
solução dos problemas mais gritantemente 
patrióticos e necessários. 
 

A CONVENÇÃO ORTOGRÁFICA 
 

"S. Exa. o Sr. Presidente da República  
dos Estados Unidos do Brasil e S. Exa. o  
Senhor Presidente da República Portuguêsa,  
com o fim de assegurar a defesa, expansão e 
prestígio da língua portuguêsa no mundo e 
regular, por mútuo acôrdo e modo estável, o 
respectivo sistema ortográfico, resolveram por 
meio dos seus plenipotenciários, assinar a 
presente Convenção." 
 

Artigo I 
 

As Altas Partes contratantes prometem-se 
estreita colaboração em tudo quanto digam respeito 
à conservação, defesa e expansão da língua 
portuguêsa, comum aos dois países. 

As Altas Partes Contratantes obrigam-se  
a estabelecer, como regime orto- 
 

gráfico da língua portuguêsa, o que resulta do sistema 
fixado pela Academia Brasileira de Letras e Academia 
de Ciências de Lisboa para organização do respectivo 
vocabulário, por acôrdo entre as duas Academias. 
 

Artigo II 
 

De harmonia com o espírito desta Convenção, 
nenhuma providência legislativa ou regulamentar, 
sôbre matéria ortográfica, deverá ser, de futuro, 
posta em vigor, por qualquer dos dois Governos, 
sem prévio acôrdo com o outro, depois de ouvidas as 
duas Academias. 
 

Artigo III 
 

A Academia Brasileira de Letras e a Academia 
de Ciências de Lisboa serão declaradas órgãos 
consultivos de seus Governos, em matéria 
ortográfica, competindo-lhes, expressamente, 
estudar as questões que se suscitarem na execução 
desta Convenção e tudo mais que reputam útil para 
manter a unidade ortográfica da língua portuguêsa". 

Em tudo e por tudo ressalta o grandioso 
objetivo: zelar pelo opulento patrimônio comum da 
língua portuguêsa. E no mundo, o papel das 
Academias é, principalmente, a bem de dizer, 
exclusivo, o de cuidar com vigilância da pureza e 
melhoria dos idiomas, aperfeiçoá-lo, simplificá-lo, 
buscar-lhes a expansão universal, não sòmente sob 
o aspecto ortográfico, como no sintático, na 
semântica ou modo de estudar a transformação dos 
sentidos dos vocábulos, na prosódia ou 
caracterização do som, da pronúncia, valendo-se 
tantas vêzes dos sinais diacríticos. A defesa da 
literatura não pode ser feita senão através da defesa 
do patrimônio lingüístico, que educa o espírito para 
compreender a índole da linguagem, a clareza das 
idéias contidas nas palavras com mais acentuada 
lucidez, às vêzes, mais .nervosidade, mais vibração à 
luz do entendimento ou percepção do sentido. E  
êste conjunto que forma o estilo, que "é  
cunho especial do talento", ou a "expressão, a  
arte da forma, que torna sensível as nossas idéias  
e os nossos sentimentos; é o meio de comunicação 
entre o espíritos". (A Arte de Escrever de 
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Antônio Albalat, tradução de Cândida de Figueiredo). 
 

A COLABORAÇÃO PORTUGUÉSA 
 

Quando, em 1907, a Academia Brasileira 
apresentou um projeto de lei de unidade ortográfica, 
houve opiniões que o invalidaram radicalmente. 
Certamente não foi a desnecessidade de coibir a 
balbúrdia reinante e a ortografia disforme, que 
levaram Latino Coelho a afirmar que "é o idioma de 
um povo a mais eloqüente revelação de sua 
nacionalidade e de sua independência" e Castilho a 
proclamar que "a ortografia era ciência estranha que 
não tinha em Portugal dois sábios perfeitamente 
acórdes" e ainda o velho Moraes, que a ortografia 
seguida não representa a sua concepção filosófica e 
"declaro altamente e de bom som, que na maior 
parte a sigo contra o meu parecer, porque assim o 
querem". 

Cândido de 'Figueiredo, incontestàvelmente 
grande mestre, diz: 

"...a minha velha tendência para uma discreta 
simplificação de nossa anárquica ortografia, dentro 
das indicações etimológicas, das tradições da  
língua e dos preceitos inconcussos da ciência  
da linguagem". E, que teria de lutar contra "os recifes 
da rotina" e "os escarceus dos escribas 
inconscientes". 

A tentativa acadêmica era patriótica e de 
grandes benefícios para a cultura nacional. Mas o 
argumento básico dos que lhe opunham embargos, 
era o de que faltava a colaboração de Portugal. 

O Sr. Carlos de Laet foi de sinceridade 
impiedosa, quando repisa que "a reforma é 
inoportuna, porque sem haver consultado os mais 
competentes eruditos do outro lado do Atlântico, 
arbitràriamente legisla sôbre o que nos é propriedade 
comum, a portuguêses e brasileiros, e mais dêles do 
que nossa, porque foram êles que no-la deram e 
ensinaram". 

O Sr. Sílvio de Almeida também a combate 
sob o mesmo fundamento: "...qualquer nova 
sistematização gráfica se devia realizar em 
conjugação de esforços com o velho reino de 
Portugal". 

E com êsses escritores, muitos outros, 
demonstravam a necessidade histórica e científica 
de uma padronização gráfica, em reunião de 
esforços com os filólogos portugueses. Êsse 
argumento, o único sólido, encontra raízes profundas 
na vida dos idiomas. Não podemos prescindir da 
cultura clássica portuguêsa, para aprimorar o 
escrever correntio e podar-lhe as enxertias, que o 
deslustram, e conservar o colorido local de seu 
ambiente físico. E’ fonte magnífica de ensinamentos 
a que ninguém poderá segregar, insular, como 
matéria imprestável e envelhecida, de cujo passado 
pudéssemos descrer definitivamente a cortina do 
esquecimento. 

Vamos buscar mananciais mais remotos, onde 
se abordôa o raciocínio, para concluir a verdade 
histórica dos vocábulos, como o latim, que continua a 
ser tesouro de cultura. E’ sabido que os modernos 
não ultrapassaram os preceitos basilares da filosofia 
dos gregos. E para lhes conhecer mais íntimamente 
a essência de suas sadias concepções, que 
interessam a alta cultura contemplativa, 
modernamente se busca restaurar o estudo da 
língua grega, para melhor entendimento dos 
enunciados fundamentais de sua cultura. E por que 
motivo e em nome de que verdade científica se 
poderia, sem paixões, desprezar o conjunto dos 
monumentos primordiais do idioma português, de 
seus clássicos e de seus sábios? O acôrdo feito com 
os grandes mestres da Língua Portuguêsa, por 
intermédio de sua Academia, encerra compêndio de 
cultura política, transigência honesta a que tem 
direito soberanamente os que nos transmitiram a 
linguagem, que aperfeiçoaram, com requinte de 
cuidado e sabedoria. Ajustam-se, a estas 
apreciações, as memoráveis palavras, que 
transcrevemos do livro do Sr. Mota Assunção, 
Origens da Ortografia da Língua Portuguêsa, que as 
extraiu de Gonçalves Viana: 

"A alma mater continuará a ser para o 
português, Portugal, como para o inglês, a 
Inglaterra, como para o castalhano a Espanha. 
Enquanto estas nações subsistirem, muitas, 
muitíssimas alterações e importantíssima evolução 
terão de sofrer os três idiomas nos países 
  



– 375 – 
 
onde êles se originaram, antes que êsses países 
desapareçam politicamente da face da terra e do 
desenho dos mapas. Nem sòmente isto. Admitido 
mesmo um distante porvir, êsse aniquilamento, o 
espírito dessas nações perdurará, ainda, por tempo 
incalculável: o latim universal, era o latim de Roma, 
como o grego comum, o da Grécia, como o italiano 
literário é o da Toscana". 

Demonstremos, como eram díspares, os 
velhos padrões ortográficos. E como era perfeita a 
anarquia em que nos debatíamos. 

Tivemos, incontestàvelmente, melhoria, mas 
os preconceitos de grupos estraçalham a 
concordância de uniformizar, ainda que seja por 
ponto de partida, os padrões gráficos da língua 
portuguesa. 

E’ conveniente frisar que não são as  
regras gramaticais, que nos interessam,  
mas problema educativo, que temos de 
esclarecer, resolver, desobstruir. 
Incontestávelmente, foram os dois grandes 
brasileiros que joeiraram o Código Civil, em 
debates memoráveis, que enriqueceram a 
literatura parlamentar. Nos livros em que 
alteraram o gigantesco prélio, primeira edição, os 
vocábulos estão assim grafados: 
 

Rui Barbosa Carneiro Ribeiro 
literalmente litteralmente 
descaiu descahio 
escarceu escarceo 
exgotam exgottam 
despida despeça 
mau mao 
alfabetam alphabetam 
teceu teceo 
arithemeticamente arithmetica 
escreveu escreveo 
caiu cahio 
ter-se-ia ter-se-hia 
deu deo 
estrugiu estrugio 
desappareceu desappareceo 
julgar-se-á julgar-se-há 
ecoou echoou 
viu vio 
repouso repoiso 
valeu valeo 
juntar ajunctar 
decair decahir 

 

descaímento descahimento 
recebeu recebeo 
caír cahir 
caída cahida 
português portuguez 
francês francez 
inglês inglez 
francesismo francezismo 
francesice francezice 
portuguêsa portugueza 
inglesa ingleza 
francesa franceza 
offereceu offereceo 
plebeu plebeo 
hollandês hollandez 
saiu hahio 
agua agoa 
omittiu omittio 
bebeu bebeo 
estão estam 
sairam sahiram 
redigiu redigio 
morreu morreo 
cedeu cedeo 
esparzio espargio 
leu leo 
seus seos 
meus meos. 
rompeu rompeo 
poder-se-á poder-se-há 
leguas legoas 
dar-se-ia dar-se-hia 
saidas sahidas 
caido cahido 
ouviu ouvio 
ver-se-á ver-se-há 
ter-se-á ter-se-há 
extinguiu extinguio 
forneceu forneceo 
esqueceu esqueceo 
grau gráo 
suggeriu suggerio 
teus teos 
teu teo 
casar-se-á casar-se-há 
deu deo 
conseguiu conseguio 
ecoar echoar 
fugiu fugio 
induziu induzio 
DEUS DEOS 
meu meo 
seu seo 
letra lettra 
letrado lettrado 
literatura litteratura 
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literario litterario 
saiu sahio 
stymas estigmas 
logar lugar 
egual igual 
egualmente igualmente 
egualar igualar 
recair recahir 
tyrania tyrannia 
ceus ceos 
escola eschola 
epoca epocha 
eco echo 
contanto comtanto 
ressaem ressahem 
juntar junctar 
caiu cahio 
descaiu descahio 
sair sahir 
azo aso 
egreja igreja 
synonimia synonymia 
idea ideia 
lingua lingoa 
synonimo synonymo 
synonimamente synonymamente 

 
Qual o padrão homogêneo para que um professor 

consciente o ensine às crianças das escolas? E, 
ensinando-as, sinta a satisfação científica, que advém do 
conhecimento sincero do problema, enfim, da probidade 
intelectual, que deve cimentar o estudo de suas 
soluções. Se são pasmosamente antinômicas, nas 
palavras mais em uso e a verdade uma só, um dêles 
está errado. Na hipótese, qual o que está errado e qual o 
que está certo? Se nenhum dêles serve, que padrão 
honesto poderemos nortear as crianças e a mocidade 
das escolas? Estas perguntas ficam sem resposta. 
 

OS GRANDES SIMPLIFICADORES – RUI E 
CAMÕES 

 
O gênio de Rui revela-se em tôda a plenitude, 

na sua formidável tendência para a simplificação 
ortográfica. Em seu livro "A Réplica", primeira edição, 
cuidadosamente revista, há vocábulos escritos de 
conformidade com o que preceitua a reforma 
ortográfica, idealizada científicamente: 

"Afigura, luta, tutela, setas,  
alfabetam, contanto, acordar, descaiu,  
eco, ecoou, decair, caída, saiu, letra, 
 

cair, letrado, época, resaem, juntar, exgotam, 
português, inglês, francês, francesice, 
portuguesa, omissão, eliminação, tradição, 
autoridade, escritura, cairá, condição, cae, 
excusava, sonancia, teor, acintemente, acodem, 
equivalencias, etc.". 

A edição de 1572, de Camões, segundo nos 
dá notícia Cândido de Figueiredo (A Linguagem de 
Camões) traz a grafia autêntica, em determinados 
vocábulos: 

"dano, assinalar, aumento, sinal, contigo, 
ciência, certo, quis, Espanha, majestade, português, 
etc.". 

E nota ainda o Sr. Cândido de Figueiredo que: 

"em numerosas passagens de seu poema, 
usou exclusivamente a forma simplificada de 
centenas de vocábulos, que os pseudo etimologistas, 
especialmente do século passado, enfeitaram de 
letras inúteis". 

Vê-se que a simplificação já cintilava  
no entendimento de Camões e brilhava  
no estilo de Rui Barbosa. Ambos deixavam  
antever para o porvir que o problema  
surgiria para as gerações estudiosas  
e mais revolucionárias. Em cada palavra em  
que se eliminavam consoantes mudas,  
ficavam as pegadas de ensinamento para o 
futuro, com aguda e definitiva visão dos 
acontecimentos. 

O Acôrdo Ortográfico realizado entre o Brasil e 
Portugal está ou não está em vigor? 

O exame das leis determina a resposta 
afirmativa. 

O Decreto-lei número 8.286, de 5 de 
dezembro de 1945, não deixa nenhuma dúvida. Está 
em vigor, em pleníssimo vigor. 

Transcrevamos o artigo primeiro.  
Fica aprovado o Acôrdo para unidade ortográfica 
da língua portuguêsa, resultante dos  
trabalhos da Conferência Interacadêmica de 
Lisboa e publicada em anexo ao presente 
decreto-lei. 

Artigo segundo. Em cumprimento  
das condições do Acôrdo Ortográfico,  
incumbir-se-á a Academia Brasileira de 
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Letras de adaptar às normas nêle fixadas as 
Instruções para a publicação do Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguêsa. 

Artigo terceiro. A Academia Brasileira de 
Letras encarregar-se-á, igualmente, da elaboração 
de um Vocabulário Ortográfico Resumido, 
exemplificativo das normas estabelecidas no Acôrdo, 
e de nova edição, conseqüentemente refundida de 
seu Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguêsa". 

Determina que o presente decreto-lei entre 
em execução na data de sua publicação. 
Assinam-no: José Linhares, A. Sampaio Doria, 
Jorge Dodsworth Martins, Canrobert Pereira da 
Costa, Leão Veloso, J. Pires do Rio, Maurício 
Joppert da Silva, Teodureto de Camargo, Raul 
Leitão da Cunha, R. Carneiro de Mendonça, 
Armando Trompowsky. 

Vê-se, assim, que está em pleno vigor o 
decreto-lei que aprova o Acôrdo Ortográfico 
realizado entre o Brasil e Portugal. 

O eminente Ministro Senhor Raul 
Fernandes verificou que o Decreto número 
14.533, que promulga a Convenção Ortográfica – 
coisa diferente e muito diferente do Acôrdo 
Ortográfico – determina que, no futuro, se devem 
reger os acontecimentos novos que violem, 
ampliem, melhorem, revejam, modifiquem ou 
revoguem o padrão ortográfico e à qual dá a 
ambas as Academias a prioridade no estudo de 
reformas em matéria ortográfica. Dois atos 
distintos. 

Aconteceu, porém, que o eminente Senhor 
Raul Fernandes, quando superentendia o Ministério 
das Relações Exteriores, entendeu que a Convenção 
deveria ser aprovada, porque já o estava o Acôrdo 
Ortográfico, e, em mensagem presidencial, declarou: 
"De conformidade com o disposto na Convenção e 
para dirimir divergências ainda persistentes, enviou o 
Govêrno Brasileiro a Portugal, em 1944, uma 
comissão de membros da Academia Brasileira de 
Letras, com representação oficial, a fim de fixar as 
bases definitivas da ortografia da língua, 
proporcionando aos dois países a possibilidade de 
promover atos legislativos finais sôbre a maté- 
 

ria". E afirma: "Acôrdo, resultante daquela reunião foi 
aprovado no Brasil pelo Decreto-lei número 8.286, de 
dezembro de 1945". E conclui o Senhor Ministro: 
"Acontece, porém, que a Constituição Federal de 
1937, vigente na época da assinatura da Convenção 
Ortográfica, exigia em seu artigo 74, letra d, a 
aprovação do Poder Legislativo dos tratados e 
convenções internacionais celebrados pelo 
Presidente da República. Tal aprovação, entretanto, 
não se verificou. Foi baixado o Decreto número 
14.533, de 18 de janeiro de 1944, promulgando a 
Convenção, quando se fazia necessária a efetivação 
da ratificação por via de Decreto-lei do Presidente da 
República que, no momento, exercia 
cumulativamente o Poder Legislativo, já que não 
estavam em funcionamento a Câmara dos 
Deputados e o Conselho Federal". E por essa razão 
a envia ao Poder Legislativo. Dêste argumento, 
aparentemente certo, dimanam conseqüências 
absurdas: O Acôrdo Ortográfico resultante da 
Convenção está em pleno vigor por fôrça do 
Decreto-lei número 8.286, de 5 de dezembro de 
1945, mas a Convenção carece de validade legal, 
porque, em vez de simplesmente Decreto deveria ser 
Decreto-lei. Acreditamos no argumento, mas também 
que a ditadura reunia todos os poderes, legislativo e 
executivo e que a omissão de uma palavra não pode 
negar a realidade do acontecimento; acreditamos 
ainda que o equívoco redacional da omissão da 
palavra – Lei – não anula a Convenção Ortográfica 
assinada em Lisboa pelos senhores João Neves e 
Antônio de Oliveira Salazar. O fato, 
extraordinàriamente solene, não pode nem sequer 
ser contestado e é difícil contrariar a teimosia de um 
acontecimento, a menos que se generalize o velho 
raciocínio de Voltaire: Por causa de uma vírgula, 
perdi o meu direito. 
 

DOIS ATOS DISTINTOS 
 

O Acôrdo Ortográfico em vigor no Brasil é lei 
com todos os requisitos legais, aprovado pelo 
Decreto-lei número 8.286, de 5 de dezembro  
de 1945, quando estabelece: Fica aprovado o 
Acôrdo para a unidade ortográfica da língua 
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portuguêsa, resultante dos trabalhos da Conferência 
Interacadêmica de Lisboa e publicado em anexo ao 
presente decreto-lei. E, junto, as instruções, as 
regras elaboradas para se dar cumprimento ao que 
foi solene e internacionalmente combinado em nome 
do Brasil. O que se discute, agora, é a Convenção 
Ortográfica que objetiva a defesa futura dos padrões 
uniformes de linguagem que se afastam das normas 
preestabelecidas ou contrárias à índole da língua e 
tem por finalidade assegurar a defesa, a expansão, o 
prestígio da língua portuguêsa no universo. Ao que 
visa a presente Convenção Ortográfica é conferir à 
Academia Brasileira de Letras e à Academia de 
Ciências de Lisboa a missão, muito patriótica, de 
velar pelos padrões ortográficos. 

Nenhuma providência será dada sem que 
sejam ouvidas as Academias, do Brasil e de Lisboa, 
as quais ficam como órgãos consultivos dos seus 
governos em matéria ortográfica e tudo quanto 
reputem capaz de manter a unidade ortográfica e a 
harmonia constante da língua portuguêsa. Dois atos 
rigorosamente distintos: o Acôrdo Ortográfico em 
vigor por fôrça de lei (1945) e a Convenção 
Ortográfica que traça normas abstratas de orientação 
futura (1943). 

O primeiro particulariza, pormenoriza, 
individualiza o problema e a segunda investe as 
Academias da faculdade orientadora de dirimir 
dúvidas em tôrno das violações da unidade 
ortográfica. 

Para mais firmemente demonstrar de que não 
há dúvida nenhuma de que se acha em vigor o 
Decreto-lei número 8.286, de 5 de dezembro de 
1945, transcrevemos as palavras do eminente 
mestre Senhor José de Sá Nunes, no brilhante artigo 
em tôrno do Acôrdo Ortográfico de 1945, as quais 
apóiam a nosso argumentação jurídica: 

"O segundo fato a que aludi é de máxima 
importância, por isso que é o Supremo Tribunal 
Federal, pela voz de um dos seus membros  
mais autorizados, quem aplica um dos  
dispositivos das "Instruções" que precedem o 
"Vocabulário", considerando o Acôrdo-Interacadê- 
 

mico definitivamente aprovado pelo Decreto-lei 
número 8.286, de 5 de dezembro de 1945. 

E’ o caso que, num recurso extraordinário 
julgado a 27 de junho de 1946, e publicado no 
"Diário da Justiça" de 9 de março do corrente ano 
(1948), o Relator Senhor Ministro Castro Nunes, 
em luminoso voto, no qual afirma não existir 
dispositivo de lei que assegure o direito de 
registrar um recém-nascido com nome gravado à 
antiga, declara que "êsse entendimento encontra 
agora melhor assento no Acôrdo aprovado a título 
definitivo pelo recente Decreto-lei 8.286, de 5 de 
dezembro de 1945". 

"Isso é, diz o grande professor, o 
reconhecimento, pelo supremo intérprete das 
nossas leis, de que o Acôrdo Ortográfico é um 
tratado internacional em que o Brasil empenhou a 
sua palavra a Portugal, e Portugal asumiu para 
com o Brasil um compromisso de honra de que 
êsse tratado foi aprovado por decreto-lei, que é um 
ato jurídico perfeito" (Jornal do Comércio, 4 de 
julho de 1948). 

Somos, assim, pela aprovação do texto da 
Convenção Ortográfica firmada entre o Brasil e 
Portugal, em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa, 
em tôda a sua plenitude e inteiro teor. 

Sala das Comissões, em 23 de julho de 1954 
– Flavio Guimarães, Presidente e Relator – Levindo 
Coelho – Ernesto Freire – Cícero Vasconcellos – 
Hamilton Nogueira. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. GILBERTO MARINHO (lê o seguinte 
parecer) *: – O Chefe do Poder Executivo, nos 
têrmos do artigo 7, VII, da Constituição, submeteu ao 
Congresso Nacional a Convenção Ortográfica 
firmada em Lisboa, a 29 de dezembro de 1943, pelos 
Governos do Brasil e Portugal. 

A Constituição Federal de 1937, vigente  
na época da assinatura da con- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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venção, exigia em seu artigo 74, Letra d, a 
aprovação pelo Poder Legislativo dos tratados e 
convenções internacionais celebrados pelo 
Presidente da República. Tal aprovação, entretanto, 
não se verificou. Foi baixado o Decreto número 
14.533, de 1º de janeiro de 1944, promulgando a 
Convenção, quando se fazia necessária a efetivação 
de ratificação por via de decreto-lei do Presidente da 
República que, no momento, exercia 
cumulativamente o poder Legislativo, já não estavam 
em funcionamento a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal. 

Daí o ter sido submetida a Convenção à 
deliberação do Poder Legislativo, acôrdo com o 
artigo 66, item I, da Carta Magna. 
 

O Objeto da Convenção 
 

Consta a Convenção de quatro cláusulas. Na 
I, prometem-se as partes contratantes estreita 
colaboração em tudo quanto diga respeito à 
conservação, defesa e expansão da língua 
portuguêsa. 

Na II, obrigam-se a estabelecer, como regime 
ortográfico da língua, o que resulta do sistema fixado 
pela Academia Brasileira de Letras e Academia das 
Ciências de Lisboa para organização do respectivo 
vocabulário por acôrdo entre as duas Academias. 

Pela III, de harmonia com o espírito da 
Convenção, nenhuma providência legislativa ou 
regulamentar, sôbre matéria ortográfica, deverá ser 
de futuro posta em vigor, por qualquer dos dois 
governos, sem prévio acôrdo com o outro, depois de 
ouvidas as duas Academias. 

Pela IV, finalmente, a Academia Brasileira de 
Letras e a Academia das Ciências de Lisboa serão 
declarados órgãos consultivos dos seus governos, 
em matéria ortográfica, competindo-lhes, 
expressamente, estudar as questões que se 
suscitarem na execução desta Convenção e tudo o 
mais que reputem útil para manter a unidade 
ortográfica da língua portuguêsa. 
 

A CONVENÇÃO É CONSTITUCIONAL 
 

Pode a Convenção, em face da 
competência que a Constituição confere ao 
 

Congresso para legislar sôbre a educação nacional 
(artigos 5º XV, d e 65 IX), sujeitar o govêrno 
brasileiro às restrições que estabelece? 

Parece-nos óbvio que sim. 
No exame dessa questão, devemos ter em 

vista: 1º) que tem o Congresso a faculdade de 
aprovar ou não a Convenção – (artigos 61, I, e 
87, VII); 2º) que, ainda de acôrdo com êste 
dispositivo, sem a aprovação prévia do Govêrno, 
tomado aqui o têrmo na acepção em que 
compreende o Poder Legislativo, nada se 
executará do que assentarem as duas 
academias; 3º) que é da natureza dos contratos 
em que é parte o Estado restringir-lhe a 
liberdade. 

Se, dentro do País, os tratados são leis  
que devem ser observadas, assim pelas 
autoridades, como pelos indivíduos 
externamente, em relação aos Estados 
estrangeiros contratantes, são vínculos, como  
os contratos celebrados entre o Estado e  
os indivíduos ou entre cada Estado da Federação 
e outro. Aliás, as duas Comissões de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados 
e do Senado já se pronunciaram concludente  
e positivamente nesse sentido. 

Não sofre o Estado limites, pelas regras  
de direito, dentro do seu próprio território? Ora, é  
o que também lhe sucede nas relações 
internacionais. 

Um poder jurídico, como acentua Bevilaqua, é 
sempre limitado. A soberania continua a existir, mas 
o que isto significa não é que os Estados se não 
podem obrigar, e sim que não se obrigam, senão 
pela sua vontade. 

Ao lado do direito constitucional de cada 
Estado, existe o internacional, e, quando a nossa 
Constituição diz, no artigo 5º, I, que compete à União 
manter relações com os Estados estrangeiros e com 
êles firmar tratados e convenções, atos e registros 
pelo direito internacional, está ipso facto 
reconhecendo e proclamando que as regras dêsse 
direito podem constituir limites à autoridade interna. 

Não fôra assim, faltaria aos tratados a base 
necessária. 

Exatamente porque o direito internacional 
foi, a princípio, dominado por 
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outra noção de soberania, é, que os Estados se viam 
freqüentemente tolhidos no entabulamento das suas 
relações (Bevilacqua). 

Mas, para que as conclusões a que cheguem as 
duas entidades se possam impor à observância do 
país, precisarão de ser reduzidas a atos oficiais, atos 
do Govêrno, que, aprovando-as sob as formas 
constitucionais e determinando a execução dêsses 
atos, as terão convertido em mandamentos seus. 

Haja vista o que sucedeu no caso do acôrdo 
ortográfico de 1945. No suposto de que a Convenção 
fôra aprovada, promoveu-se êsse acôrdo com ato de 
execução dela. No entanto, o acôrdo, uma vez 
concluído, teve de ser aprovado por lei especial. 
Apenas, esta, por acumular então o Presidente da 
República o. exercício dos dois poderes, o Executivo e 
o Legislativo, veio a ser um decreto-lei, o Decreto 
número 8.286, de 1º de janeiro de 1946, aliás já 
revogado por lei posterior. 

OS EFEITOS DA CONVENÇÃO 
Isto dito, perguntemos: qual será, se a 

Convenção fôr aprovada, a obrigação imediata do 
Brasil para com Portugal? 

No curso do futuro, por aplicação da cláusula III, 
haverá o trabalho das academias e as consultas 
recíprocas dos dois governos, o esfôrço, em suma, 
pela manutenção da unidade ortográfica e pela 
conservação, defesa e expansão da língua. Mas, 
imediatamente, como efeito da Cláusula II, que é o que 
cumprirá ao Govêrno brasileiro? 

Adotar o regime ortográfico estabelecido pela 
Conferência no falso pressuposto de que a 
Convenção fôra devidamente aprovada? Não, sem 
dúvida; porque tal aprovação é nula. Tendo emanado 
do Poder Executivo, incompetente para o baixar, o 
decreto de que ela consta, isto é, o Decreto número 
14.533, citado, encerra, por isso mesmo, o maior dos 
vícios que podem inquinar um ato de autoridade 
pública. 

Houvesse a Convenção (contrato de efeitos 
sucessivos) sido aprovada antes de baixado o Decreto-
lei número 8.286, que aprovou o Acôrdo, teria êste sido 
um dos seus efeitos, mas eis o que não 
 

se deu. Aprovado, foi, é certo, o Acôrdo, mas sem a 
aprovação prévia da Convenção, não pôde produzir 
efeito internacional e, como já esclarecemos acima, êle 
foi revogado em 1955, por lei especial. 

A convenção não é suscetível de efeito 
retroativo. A adoção de regime ortográfico, como efeito 
dela, só será possível mediante novos atos, 
processados, após o referendum parlamentar, nos 
têrmos da Cláusula III.  

Pela Cláusula II, obrigaram-se, é certo, as partes 
a estabelecer certo regime ortográfico. Mas não o de 
1945, senão outro, resultante do sistema fixado em 
1931, entre a Academia Brasileira de Letras e a 
Academia das Ciências de Lisboa, para a organização 
do respectivo vocabulário. 

Não há a menor incoerência em dar o 
Congresso Nacional a sua aprovação à Convenção 
que estabelece uma doutrina geral de colaboração 
entre os dois governos e as duas academias, no que se 
refere à língua comum e, em haver aprovado o projeto 
dos eminentes Deputados Gustavo Capanema e 
Coelho de Souza, declarando sem efeito um sistema 
de grafia que o povo brasileiro jamais acolheu. 

Aliás, no item II da Convenção, o tempo do 
verbo empregado – o que "resulta" e não o que 
"resulte" ou venha a resultar – indicam 
incontrastàvelmente que o sistema ortográfico adotado 
é o resultante da elaboração interacadêmica, apontado 
na introdução ao Pequeno Vocabulário da Academia 
Brasileira de Letras e por essa aprovado 
unânimemente na sessão de 12 de agôsto de 1943 
sistema que corresponde ao uso, facilitando 
sobremodo o estudo do idioma sem quebrar a tradição 
etimológica. 

Por tôdas essas razões, a Comissão de 
Relações Exteriores manifesta-se integralmente 
favorável ao presente Projeto de Decreto Legislativo. 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a 

discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
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Os Senhores Senadores que aprovam o 
projeto queiram permanecer sentados. (Pausa) . 

Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1, de 1952 
 

Aprova o texto da Convenção Ortográfica 
firmada entre o Brasil e Portugal, em 29 de 
dezembro de 1943, em Lisboa. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o texto da Convenção 

Ortográfica, firmado entre o Brasil e Portugal, em 29 
de dezembro de 1943, em Lisboa. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 7, de 1957, que modifica o artigo 1.289 do 
Código Civil (permissão para que as procurações 
outorgadas por instrumento particular possam ser 
passadas por meio dactilográfico), tendo parecer 
favorável sob número 257, de 1957, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa)  
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores 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 7, DE 1957 

 
(Nº 741-C, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Modifica o art. 1.289 do Código Civil 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 1.289 do Código Civil passa a ter 

a seguinte redação: 

"Art. 1.289. Todas as pessoas maiores ou 
emancipadas, no gôzo dos direitos civis, são aptas 
para dar procuração, mediante instrumento 
particular, que valerá, desde que tenha a assinatura 
do outorgante. 

§ 1º O instrumento particular deve conter 
designação do Estado, da cidade ou circunscrição 
civil em que fôr passado, a data, o nome do 
outorgante, a individuação de quem seja o  
outorgado e bem assim o objetivo da outorga, a 
natureza, a designação e extensão dos poderes 
conferidos. 

§ 2º Para o ato que não exigir  
instrumento público, o mandato, ainda quando  
por instrumento público seja outorgado, pode 
subestabelecer-se mediante instrumento  
particular. 

§ 3º O reconhecimento da firma no 
instrumento particular é condição essencial à sua 
validade, em relação a terceiros. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução 

número 4, de 1957, oferecido pela Comissão 
Diretora, que aposenta Jacy de Souza Lima,  
Zelador do Arquivo, padrão PL-8, tendo  
pareceres sob números 311 e 312, de 1957, das  
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável,  
com a emenda que oferece de número 1-C; de 
Finanças, favorável ao projeto e à emenda número 
1-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e a emenda. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a emenda. 
Os Senhores Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) . 
Está aprovada. Fica prejudicado o, projeto. 
E' a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Substitua-se a redação do projeto pela 
seguinte: 

"Artigo único. E' aposentado, nos  
têrmos do art. 191, item I, da Cons- 
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tituição Federal, combinado com o artigo 178, item III, da 
Lei número 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União), o Zelador do 
Arquivo, padrão PL-8, da Secretaria do Senado Federal, 
Jacy de Souza Lima, incorporando-se aos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente". 

E' o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 4, DE 1957 

 
Aposenta Jacy de Souza Lima, Zelador do 

Arquivo, padrão PL-8 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E' aposentado, nos têrmos do art. 

191, item II da Constituição Federal, combinado com 
o art. 178, item III, da Lei número 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União), o Zelador do Arquivo, padrão PL-8, da 
Secretaria do Senado Federal, Jacy de Souza Lima. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão Diretora, para redação final. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução 

número 5, de 1957, oferecido pela Comissão Diretora, 
que aposenta Ernesto Alves de Souza, ajudante de 
Porteiro da Secretaria do Senado Federal, tendo 
Pareceres sob números 315 e 316 de 1957, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, 
nos têrmos da Emenda que oferece, de número 1-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e a emenda. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Fica prejudicado o projeto. 
E' a seguinte a emenda aprovada. 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Substitua-se a redação do Projeto pelo seguinte: 
Artigo único. E' aposentado, nos  

têrmos do art. 191 item I, da Constituição 
 

Federal, combinado com o artigo 178, item III,  
da Lei número 1.711, de 28 de outubro de  
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis  
da União), o Ajudante de Porteiro, classe M, do  
Quadro da Secretaria do Senado, Ernesto  
Alves de Souza, incorporando-se aos proventos  
da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

E' o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 5, DE 1957 

 
Aposenta Ernesto Alves de Souza, Ajudante 

de Porteiro, da Secretaria do Senado Federal. 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – E' aposentado, nos têrmos do 

art. 191, item II, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 178, item III, da Lei 
número 1.711, de 28 de outubro de 1952  
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União), o Ajudante de Porteiro, classe M, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal,  
Ernesto Alves de Souza, incorporando-se aos 
proventos da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria  
vai à Comissão Diretora, para redação  
final. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução 

número 7, de 1957, oferecido pela Comissão 
Diretora, que nomea Themis Garcia de Lacerda, 
candidata aprovada em concurso, para exercer o 
cargo de Auxiliar Legislativo, classe J, tendo 
Pareceres favoráveis sob nº 313 e 314, de 1957, das 
Comissões – de Constituição e Justiça; e de 
Finanças. 

 
O SR PRESIDENTE: – Em, discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa)  
Está aprovado. 
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E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 
Comissão Diretora, para redação final. 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 7, DE 1957 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeada, de acôrdo  

com a alínea e do Art. 61 do Regimento Interno, 
combinado com os §§ 1º e 2º do art. 1º da  
Resolução número 39, de 18 de novembro  
de 1956, para exercer o cargo da classe J da  
carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Themis Garcia de 
Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante do avulso da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação dos requerimentos lidos 
na hora do Expediente. 

Em votação o Requerimento número 171, do 
Senhor Senador Júlio Leite, de constituição de uma 
Comissão de quatro membros, para visitar em nome 
do Senado, o Sr. Senador Maynard Gomes, que se 
acha enfêrmo. 

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

Está aprovado. 
Designo os nobres Senadores Mendonça 

Clark, Arlindo Rodrigues, Lineu Prestes e Júlio Leite. 
Em votação o Requerimento de urgência 

número 172 para o Projeto de Lei do Senado  
número 29, de 1956, que reestrutura a Comissão 
Executiva de Defesa da Borracha, e dá outras 
providências. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto entrará na ordem do dia da segunda 

sessão ordinária, seguinte à presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Attílio 

Vivacqua, primeiro orador inscrito para esta 
oportunidade (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lutterbach 

Nunes, segundo orador inscrito. 

O SR. LUTTERBACH NUNES (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, Senhores 
Senadores: dedicando a minha vida inteiramente às 
atividades rurais no longínquo Município  
Fluminense de Duas Barras, ruralista por índole  
e por tradição, ao ocupar pela primeira vez a tribuna 
do Senado Federal, muito me apraz fazê-lo em 
defesa do homem ,do campo, ainda mais porque o 
titular desta cadeira, o meu ilustre amigo e  
dedicado correligionário, Senador Paulo Fernandes, 
que tanto brilho vem emprestando ao  
Parlamento Brasileiro, a quem transitàriamente 
substituo nesta Casa, sempre marcou a sua atuação 
política pelo mais incansável interêsse na defesa  
da causa do ruralismo. O seu empenho pela  
solução dos problemas de interêsse público, desde 
cedo manifestou quando, iniciando a sua vida 
política, realizou relevantes obras como Prefeito do 
Município de Barra do Pirai, instalando  
novos serviços de abastecimento dágua, construindo  
o ginásio municipal, saneando o crédito público, 
estabelecendo o plano rodoviário, incentivando e 
amparando as iniciativas particulares progressistas, 
sociais e econômicas e criando o serviço  
municipal de fomento agropecuário, além de ter 
fundado a Associação Rural Sul Fluminense, que 
vem presidindo em várias administrações. Vale 
acentuar que essa associação rural é um  
admirável exemplo de congraçamento ruralista, 
representando, ainda, excelentes motivos de 
estímulo à produção, as exposições agropecuárias  
e industriais que vem realizando anualmente na 
cidade de Barra do Pirai. Constituinte de 1946 e 
Deputado Federal pelo P.S.D. Fluminense, a  
atuação do Sr. Paulo Fernandes na Câmara foi das 
mais destacadas, sendo de sua iniciativa  
inúmeras obras que hoje enriquecem o patrimônio 
fluminense. De 1951 a 1954, como titular  
da Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio  
do Estado do Rio, no govêrno do eminente  
Almirante Ernani do Amaral Peixoto, nosso ilustre 
Embaixador nos Estados Unidos, imprimiu novos 
rumos à política governamental de amparo à 
Produção. Duplicou as verbas orçamentárias, 
reorganizou e incrementou os serviços de intercâmbio 
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com os produtores, incentivou a criação de novas 
associações rurais no Estado, amparou a classe dos 
pescadores, criando os primeiros frigoríficos na orla 
marítima fluminense, e amparou o pequeno lavrador, 
estabelecendo a revenda de utilidades agrícolas, 
sementes, inseticidas, etc., através do Departamento 
de Assistência Econômica à Lavoura, que até os 
nossos dias vem realizando obra do notável auxílio 
ao homem do campo. Além disso, promoveu a 
criação do Fundo de Crédito Rural, para 
financiamento aos pequenos lavradores. Foi, 
finalmente, o grande incentivador da criação do 
Serviço Social Rural, em cujo projeto, em trânsito 
pelo Senado e mesmo junto aos senhores 
Deputados, na Câmara Federal, introduziu 
importantes emendas em favor das classes rurais. 

Como se vê, aqui me encontro neste 
momento, a cumprir um dever precípuo do meu 
mandato como substituto do Senador Paulo 
Fernandes, que é o de defender os legítimos 
interesses das classes que, quase sempre 
esquecidas, vivem na luta permanente, de sol a sol, 
em prol da grandeza econômica da nossa terra, no 
trabalho afanoso do trato do campo. Vale acentuar 
que, principalmente nesta hora, quando sofre o 
nosso País o impacto violento dos problemas 
decorrentes da crise de crescimento por que vai 
passando, não podem ser relegadas a plano 
secundário as questões que interessam ao mundo 
rural. Ao impulso do desenvolvimento industrial que 
agita o Brasil, é indispensável, sem dúvida alguma, 
estabelecer condições econômicas e sociais que 
amparem as atividades rurais no fomento da 
produção agropastoril, de acôrdo, aliás, com a alta e 
patriótica política administrativa do eminente 
Presidente Juscelino Kubitschek. 

E é exatamente por isso que aqui estou, ao ter 
ciência de que estão sendo tomadas determinadas 
medidas que, ao invés de auxiliarem e estimularem 
as classes rurais, ao contrário, vão-lhes causar um 
grande desalento. Trata-se da redução, ao que me 
informam, a titulo de economia, das verbas já 
consignadas no Orçamento como auxílio do Govêrno 
às associações rurais do País. 

Compreendemos, perfeitamente, as 
dificuldades presentes e julgamos acertadas as 
providências que forem tomadas com o propósito 
de reduzir despesas. E' uma das fórmulas aplicáveis 
à solução do problema econômico-financeiro do 
País. Mas, evidentemente, tais medidas de economia 
não devem afetar aquelas mesmas fontes aque 
precisam ser auxiliada para que venham a 
produzir mais e melhor, em benefício da riqueza 
nacional – as classes produtoras agrícolas e 
pecuaristas, que se agrupam, em nossos dias, num 
movimento sadio de congraçamento, através das 
associações rurais municipais e das federações 
estaduais. 

Nestas condições, quero formular, desta 
tribuna, um caloroso apelo ao titular da Pasta ,da 
Agricultura, o ilustre Doutor Mario Meneghetti, no 
sentido de ser melhor estudada a questão, a fim de 
não serem sacrificados aqueles órgãos das classes 
rurais na concessão do auxílio que lhes foi concedido 
por lei. 

Era o que me cabia dizer, Senhor Presidente e 
Senhores Senadores. (Muito bem; muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Lutterbach Nunes, o 
Sr. Lima Teixeira deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o nobre Senador Othon Mder, terceiro orador  
inscrito. 

O SR. OTHON MÃDER: – Sr. Presidente, por 
mais de uma vez ocupei a tribuna desta Casa para 
transmitir reclamações procedentes das longínquas 
paragens da fronteira do Paraná com a República 
Argentina, no local onde está situado o famoso 
imóvel denominado "Missões". 

O Senado conhece de sobejo a questão  
das terras das Missões e já decidiu que elas  
foram fraudulenta e ilegalmente transferidas  
do patrimônio nacional para a propriedade  
privada da empresa Clevelândia Industrial  
Territorial Ltda., abreviadamente conhecida como  
CITLA. 

Essa emprêsa, Sr. Presidente,  
ciente, embora, das decisões tomadas pe- 
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lo Senado e pelo Tribunal de Contas – que anulou as 
vendas, não só pelas fraudes verificadas, como, 
principalmente, por contrariarem dois artigos da 
Constituição Federal – essa empresa, inconformada, 
continuou a negociar com as terras, desrespeitando 
o julgado e desresneitando, também, decisão 
tomada pelo Conselho de Segurança Nacional, que a 
considerou inidônea para exercer atividades 
econômicas na faixa da fronteira do Brasil com a 
Argentina, no Estado do Paraná. 

Cêrca de cinco mil famílias – 
aproximadamente vinte mil habitantes – 
estabeleceram-se no terreno "Missões", na porção 
que constitui o núcleo federal "General Osório" 
sabedoras de que estavam ocupando terras 
pertencentes ao patrimônio público, fôssem do 
Estado do Paraná, fôssem da União Federal. Lá se 
localizaram com autorização do Diretor do referido 
Núcleo certas de que, mais tarde, à medida de suas 
posses, iriam adquirindo as glebas necessárias às 
suas atividades e à segurança do futuro de seus 
filhos. E' uma velha e tradicional forma de 
colonização adotada no Estado do Paraná. 

A CITLA, entretanto, amparada por fôrças 
políticas do mais alto prestígio, como seja o 
Governador do Estado, Sr. Moisés Lupion, sócio da 
emprêsa e hoje, talvez, o seu maior acionista, vem 
obrigando aqueles pobres caboclos, que lá se 
estabeleceram há mais de dez anos, com famílias 
geralmente numerosas, a abandonar as terras 
perdendo tudo quanto possuíram, inclusive 
plantações, ou a se sujeitarem às exigências dos 
vendedores, que não os legítimos proprietários, 
como já disse, e que as vendem por preços 
exorbitantes. 

Segundo comunicações recebidas do Estado, 
as quais lerei para conhecimento da Casa, estão 
exigindo os que se dizem proprietários das áreas  
Cr$ 8.000,00 por alqueire, ou sejam Cr$ 80.000,00 
por lote de dez alqueires comumente denominado, 
naquela região, "colônia". 

E ainda excluindo da venda tôda a madeira de 
valor industrial, o que representa outros Cr$ 80.000,00 
por "colônia", aproximadamente. O preço da 
 

"colônia" vai, portanto, a cerca de Cr$ 150.000,00. 
Ora uma colônia ou um lote é o suficiente, apenas, 
para uma pequena família. O agricultor de prole 
numerosa não poderá viver em tão exígua extensão 
de terra e será obrigado a comprar dois, três ou 
quatro lotes, o que elevará forçosamente, a despesa 
para Cr$ 200.000,00 ou Cr$ 300.000,00. 

A quase totalidade dos habitantes da região, 
Sr. Presidente, é pobre; não dispõe senão do 
necessário para viver até miseràvelmente e  
mantém a família com grandes dificuldades. Como 
deverá pois, de uma hora para a outra, despender 
tão elevada quantia com a compra, a vista? 
Impossibilitada de comprar a terra imediatamente, 
segundo as condições estabelecidas pela  
CITLA, essas famílias, são, então, despejadas,  
como se diz na região, e têm que procurar  
abrigo em outras paragens, passando as maiores 
privações, sofrendo enormes sacrifícios, para  
afinal conseguir, distante dali, uma área onde  
possa novamente construir seu rancho e cultivar a 
terra. Êsse é o destino dos "despejados" ou 
expulsos. 

Apesar dos nossos reclamos, das queixas e 
protestos contra os abusos e crimes da "CITLA", 
nenhuma providência se toma. E por que não, Sr. 
Presidente? – Porque a Polícia do Paraná, sob a 
chefia do Governador, que, por sua vez, é o 
proprietário destas terras, tem ordens para apoiar os 
proprietários da CITLA na sua ação desumana 
contra os colonos. Assim, a Polícia, com 
perseguições e intimações, vai forçando essa gente 
a mudar-se do terreno das "Missões". Esclarecerei 
melhor esse ponto, quando ler o memorial que os 
colonos encaminharam ao Exmo. Sr. Presidente da 
República. 

Não encontrando apoio na Polícia do  
Estado, os prejudicados dirigem-se aos prefeitos  
municipais. Que podem estes, porém, fazer, se 
obedecem à batuta do Sr. Moisés Lupion, a quem 
pertence a Companhia CITLA? Desesperados, 
correm os colonos para Curitiba, e apelam para as 
autoridades estaduais. A mais alta, como  
sabemos, é o Governador, sócio da emprêsa, seu 
maior acionista e dirigente de todos os seus negó- 
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cios. Evidentemente, não recebe as queixas e  
se as receber, não tomará providências, pois  
seria ir contra seu próprio interêsse. Que  
fazem, então, esses pobres brasileiros, exauridos  
de recursos, desesperados? – Agem como  
esses dois colonos que se vêm naquela tribuna  
e que eu apresento ao Senado – Srs. Augusto  
Pedro Pereira e Rosalino Amandio da Costa – os 
quais, à custa de ingentes sacrifícios, vieram ao  
Rio de Janeiro, ajudados por terceiros, para 
apresentar suas queixas às autoridades federais, 
para ter suas casas, plantações e benfeitorias 
respeitadas. Estão nesta cidade há vários dias; 
correm de am lado para outro; vão de Herodes  
para Pilatos e nada conseguem. Nada se faz a  
favor dêsses moradores daquela longínqua região 
que, para vir a esta capital, viajaram muitos  
dias. Êles estão aí pelas ruas, completamente 
desamparados e, até hoje, não conseguiram falar 
com nenhuma autoridade, apesar de haverem 
trazido memorial endereçado ao Sr. Presidente  
da República. Não obtendo audiência, resolveram 
deixar, na portaria do Palácio do Catete, o 
documento de que passo a dar ciência ao  
Senado: 

"Exmo. Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira – 
Palácio do Catete – Rio de Janeiro. 

Os colonos que este subscrevem, abaixo 
assinados, tendo conhecimento que por sentença  
do Doutor Basílio Euck, então Juiz de Direito  
desta Comarca, proferida a 22 de novembro de 
1956, na dúvida levantada pelo Sr. Augusto  
Ortega. Oficial do Registro de Imóveis da  
Comarca de Santo Antônio, Estado do  
Paraná, foi decretado o Registro da Escritura de 
Dação. 

Acôrdo de Pagamento celebrado entre a 
Superintendência das Emprêsas Incorporadas  
ao Patrimônio Nacional e a firma Clevelândia 
Industrial e Territorial Ltda., abreviadamente CITLA, 
vêm respeitosamente a V. Exa. requerer como 
devem proceder, tendo em vista os dispositivos do 
Decreto-lei número 2.597 e seus Regulamento, 
 

no qual consta que as glebas "Missões" e "Chopim", 
por fôrça do Decreto-lei número 39.364, de 13 de 
junho de 1956, artigo 1º, § 2º, as glebas "Missões" e 
"Chopim" passam a pertencer ao Patrimônio do 
Instituto Nacional de Imigração e Colonização". 

Sr. Presidente, peço a atenção do Senado 
para a declaração dessa pobre gente que, ao 
elaborar o memorial, está correndo o risco de 
maiores perseguições. Estou certo de que, quando 
estes emissários voltarem à região, hão de encontrar 
o Delegado de Polícia já preparado para lhes mover 
perseguição e ameaças, fazendo-os abandonar as 
propriedades, com as benfeitorias e seu trabalho. No 
final, vagarão com suas famílias pelo Estado do 
Paraná, à procura de um recanto onde se possam 
radicar. 

Sr. Presidente, êsses colonos paranaenses, já 
que nada mais conseguem neste Brasil, pedem ao 
Chefe do Govêrno lhes diga apenas: "como devem 
proceder". Já não esperam providências. Pedem 
conselhos. 

O Sr. Rosalino Amandio da Costa, por 
exemplo, pai de treze filhos, possui uma área 
regular, de plantações de milho, feijão, arroz, cana-
de-açúcar e banana. Com esses produtos consegue 
alimentar a família, aliás pobremente. É um brasileiro 
como nós, carregado de responsabilidade e sem 
nenhum amparo, mas, ao contrário, está sob 
ameaça: ou compra à CITLA um lote de dez 
alqueires, por oitenta mil cruzeiros, ou é obrigado a 
mudar-se, abandonando tudo que fez há mais de dez 
anos. 

Ora, em primeiro lugar, com família numerosa, 
não pode viver dentro de dez alqueires. Terá de 
comprar cinqüenta ou cem alqueires. Onde buscar 
tanto dinheiro se não dispõe, ao menos, para 
comprar um único lote de dez alqueires? Em 
situação idêntica estão Augusto Pedro Pereira e 
mais mil e quinhentos outros colonos, cujos nomes 
figuram no memorial cuja cópia estou lendo para 
conhecimento do Senado. A CITLA, ao exigir o 
pagamento a vista das áreas que estão ocupando, 
na sua maioria, há mais de dez anos, nega-lhes 
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ainda o direito às madeiras nelas existentes. 

Como se trata de companhia que explora o 
pinho, no Estado do Paraná, ao vender as terras, 
reserva para si as madeiras e, portanto, o maior valor 
das mesmas. Um pinheiro, naquela região, não vale 
menos de Cr$ 200,00, de modo que, vendido o lote 
por Cr$ 80.000,00, os pinheiros que nele se 
encontram e que ficam reservados à CITLA valem 
outro tanto pois uma média de 200 pinheiros por 
alqueire é lá muito comum. Assim calculado por 
baixo, o preço que está sendo exigido por aquela 
empresa, para as terras de que indevidamente se 
apossou e está vendendo, é de dezesseis mil 
cruzeiros por alqueire paranaense ou cento e 
sessenta mil cruzeiros por "colônia" ou lote de dez 
alqueires. 

Nesta base de preço a CITLA vai receber pela 
venda dos terrenos "Missões" e "Chopim" cêrca de 
dois bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros (Cr$ 
2.800.000.000,00), terrenos êstes que foram 
fraudulentamente desfalcados do patrimônio público 
(Empresas Incorporadas) por apenas oito milhões de 
cruzeiros (Cr$ 8.000.000,00). São cifras de 
estarrecer. 

E' essa riqueza florestal que a CITLA reserva 
para si, deixando aos pobres colonos apenas a terra 
a cultivar. 

Assim é, Sr. Presidente, que prosseguindo 
dizem eles: 

"Sendo assegurado sómente o direito à terra 
que cultivam, quando a colono deseja adquirir áreas 
superiores à terra que cultiva, ou sejam, as duas 
colônias, a aquisição ultrapassa os Cr$ 80.000,00 a 
colônia, ou sejam, os 10 alqueires". 

Seguem-se as assinaturas, a primeira das 
quais é de Arcízio Guido Biazus. 

São colonos que, na verdade, representam 
vinte mil pessoas, pois o número de famílias 
ameaçadas pela CITLA é de cinco mil. Tomando-se 
por base a média de quatro pessoas por família – 
aliás muito baixo diante do exemplo que acabei de 
dar daquele colono com treze filhos – concluiremos 
que, realmente, são vinte mil pessoas amea- 
 

çadas de despejo se não se sujeitarem às 
imposições daquela Companhia. 

Essas terras foram subtraídas do patrimônio 
da União por uma transação julgada nula, pelas 
fraudes e dolos cometidos, quer pelo Diretor das 
Emprêsas Incorporadas, quer pela CITLA. Pois além 
de não ser dona delas, a CITLA explora, despeja e 
coage os humildes colonos que lá se estabeleceram 
e, na sua maior parte, com ordem da mais alta 
autoridade federal da região, que é o Diretor da 
Colônia Agrícola N. General Osório (CANGO). 

Ora, Sr. Presidente, não se pode conceber a 
monstruosidade que se está cometendo no Paraná, 
com o apoio das autoridades estaduais e do próprio 
Governador, interessado, evidentemente, em que 
essa gente abandone suas propriedades e se mude. 
Assim, ficarão os pinheiros livres para serem 
vendidos a preços lucrativos, afora o valor das terras. 
E' o que está se passando no Paraná e contra o que 
se pede providências das autoridades federais. 

Até há pouco tempo, os Prefeitos daquela 
zona pertenciam ao Partido Trabalhista Brasileiro, na 
sua maioria, entretanto, nas eleições passadas, com 
a vitória do Partido Social Democrático em quase 
todos os municípios fronteiriços, foram eles 
afastados dos seus postos municipais e nada agora 
podem fazer pelos prejudicados. Os Prefeitos atuais, 
filiados ao P.S.D., naturalmente, mancomunados 
com o Governador do Estado, não dão qualquer 
proteção ou auxílio aos colonos; ao contrário, tratam 
até de desgastá-los, para que se mudem, e assim, 
melhor agradarão o seu chefe que é o Governador 
Lupion. Aquela gente está desamparada e 
perseguida. 

Tenho em mãos ofício do Sr. Percy Schreiner, 
ex-Prefeito do Município de Santo Antônio e 
Presidente do Diretório Municipal do Partido 
Trabalhista Brasileiro. Conheço-o pessoalmente, 
aliás, homem sério, benquisto, e que realizou um 
Governo a contento de tôda a população durante o 
quadriênio findo em 1956. 

Escreve-me S. Exa. 
Santo Antônio, em 10 de abril de 1957. 
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"Exmo. Sr. Othon Mãder, DD. Senador. 
Palácio Monroe – Rio de Janeiro – DF. 

E' portador do presente o Senhor Augusto 
Pedro Pereira, colono residente neste  
Município, a fim de solicitar providências dos 
Poderes Públicos, com referência ás terras que 
atualmente estão ocupando, pois a firma  
Clevelândia Industrial  Territorial a (CITLA), está 
avançando sôbre suas posses, exigindo o 
pagamento das terras a preços exorbitantes (até a 
Cr$ 80.000,00) a colônia, ou sejam os dez  
alqueires, sem direito a madeira de nenhuma 
espécie. 

Solicito a interferência de Vossa  
Excelência, onde de direito couber, para que  
esses colonos sejam atendidos nas suas  
reivindicações. 

Outrossim, informo que por fôrça do Decreto 
nº 39.364, de 16-6-56, as glebas Missões e Chopim 
foram transferidas para o Patrimônio do Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização, sendo 
portanto terras públicas e consideradas dentro da 
Faixa de Fronteiras. 

Certo de que V. Exa. prestará ao  
portador, as preferentes atenções, subscrevo-me 
com minhas Cordiais Saudações. – (a) Percy 
Schreiner (Presidente do Diretório Municipal do  
P. T. B.). 

Sr. Presidente, como se vê, o caso das 
perseguições da CITLA atingiu tal vulto que os 
próprios Diretórios de partidos não fazem mais 
questão de se dirigir aos seus correligionários, e sim 
a quem possa, de uma forma ou de outra, ajudar aos 
colonos. 

A reclamação do Presidente do Diretório 
Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, vem 
diretamente a mim, pedindo-me interceda a favor 
dêles. 

Penso, entretanto, Sr. Presidente, que  
estou bradando no deserto. Não acredito  
sejam adotadas providências tão prontas, pois  
o próprio Conselho de Segurança Nacional  
já tomou conhecimento dêsses fatos, que estou 
relatando; prometeu agir e alguns meses são 
 

passados sem que, até hoje, se saiba da adoção de 
qualquer medida. 

Estive no Instituto de Imigração e Colonização, 
a solicitar providências, mas a burocracia, sempre 
emperrada e demorada, até agora nada permitiu 
fôsse feito. 

Assim, essa pobre gente continua nas mãos 
da Polícia do Paraná. 

Alguns, mais corajosos, se arriscam a vir ao 
Rio de Janeiro, pedir providências; mas, ao voltar, 
encontrarão delegados e agentes policiais, que tomarão 
seus nomes para persegui-los e incluí-los na lista negra. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Pois não. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Folgo de ouvir 

V. Exa. defender hoje, com tanto brilhantismo e ardor, 
a causa dos Posseiros, contra os quais, ontem, tanto 
gritava, em relação aos fatos ocorridos no Norte do 
meu Estado. Era, então. V. Exa, partidário acérrimo e 
intransigente do direito de propriedade. 

Não admitia o direito de propriedade, do 
domínio da terra, de quem perturbasse a boa ordem 
da propriedade, localizando-se em terras que lhes 
não pertencessem. Àqueles, V. Exa. chamava de 
comunistas; e êstes, que também ocupam terras que 
não lhes pertencem, – no dizer de V. Exa., até 
anteontem, de domínio da União – o nobre colega 
defende intransigentemente. 

Sabe V. Exa. que o Poder Judiciário está 
decidindo sôbre a propriedade dessas terras: se à 
companhia que as adquiriu, ao acervo de São 
Paulo–Rio Grande ou ao domínio da União. De 
maneira alguma, pertencem elas a essas pessoas 
que V. Exa. agora defende, afirmando serem 
perseguidas por ocuparem terras que lhes não 
pertencem. Eu, particularmente, entendo ter a Govêrno 
a obrigação de localizar todos os homens que 
amanham essas terras em demanda e que desejam 
trabalhar. Esta, no entanto, é opinião pessoal, diversa 
da que V. Exa. manifesta, invariàvelmente, da tribuna. 

O SR. OTHON MÃDER: – O nobre  
colega há de permitir que eu proteste,  
veementemente, contra a sua declara- 
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ção de que estive contra os colonos, Jamais isto 
aconteceu. Estive, sim, contra os comunistas; tôda a 
minha vida estive e estarei, em qualquer ocasião, 
contra êsses inimigos da nossa pátria. Mas, contra 
os colonos, contra os trabalhadores que de boa-fé 
ocupam as terras, jamais levantei a minha voz. Ao 
contrário; quando Diretor do Departamento de 
Terras, no Paraná, todo aquêle que vivia em terras 
do Estado, recebia a sua gleba, medida e 
demarcada, Ninguém era expulso, atendendo-se à 
tradição de que as terras do Estado seriam, mais 
tarde, transferidas aos colonos que as ocupassem 
em condições vantajosas, a preços ínfimos. Assim, 
muita gente que vivia em outras unidades da 
Federação veio se estabelecer no Paraná, confiante 
de que tinha a seu favor uma legislação protetora 
dos pobres agricultores e autoridades 
compreensivas. E mais tarde houve um artigo da 
Constituição, segundo o qual todos aquêles que 
ocuparem tratos de terra, por mais de dez anos, 
deles se tornam proprietários. Isto já era tradição da 
legislação territorial paranaense, e enquanto fui 
autoridade no meu Estado, os lavradores foram 
amparados. Defendo agora êsses colonos com 
veemência idêntica àquela com que lutei pelos 
direitos dos proprietários de terras do norte do 
Paraná, quando os comunistas invadiram a região e 
quiseram desrespeitar aquêles direitos. Então, 
defendi os lavradores contra os comunistas. Não 
combati os colonos nem trabalhadores rurais, mas os 
comunistas que queriam explorar estes e jogá-los 
contra os proprietários. 

V. Exa. está querendo fazer confusão que  
não existe. Comunistas são outra coisa; não  
são homens como as que estão ali na tribuna, 
assistindo aos nossos trabalhos; cidadãos  
honestos, trabalhadores, alguns com treze filhos, 
como o Sr. Rosalindo Amandio da Costa. Trata-se  
de gente ordeira e trabalhadora, mas prejudicada  
por essa negociata, por êsse negócio escuso das 
"Missões", tão debatido, no Rio de Janeiro, que 
passou, sucessivamente, por todos os crivos,  
legais e administrativos; por todos os Procuradores-
Gerais da República, e pelos Procuradores  
da Fazenda e do Tribunal de Contas. Sofreu ele 
 

o mais amplo debate no Senado, tendo à frente  
um ilustre jurista, o nobre Senador Cunha Mello,  
que demonstrou, à saciedade, quanto era 
fraudulenta e nula aquela venda à CITLA, a ponto do 
Tribunal de Contas anular a transação e esta Casa  
o acompanhar, nesse julgamento. Decisões desta 
ordem, no entanto, nada valem para aquêles 
invasores de terras. Homens como o Senhor 
Rosalindo Amandio da Costa, que construiu sua 
modesta morada, um rancho de tábua de pinho 
lascado – conforme provo exibindo uma  
fotografia que o mostra com tôda a família, à frente 
dessa choupana – foram para o Paraná animados  
da boa intenção de constituírem família, e 
prosperarem e assegurarem um teto à prole. 
Naquela região, entretanto, encontraram os grandes 
senhores de terras, embora as nossas leis e 
autoridades federais não os reconheçam como tais. 
Não se lembram a CITLA e seus sócios que 
ressalvaram, na escritura fraudulenta, com que se 
apropriaram das imensas glebas de Missões e 
Chopim que aquêles que habitassem a terra, nela 
seriam localizados mediante preços baixos e 
condições módicas. 

A emprêsa beneficiada, no entanto, apesar de 
a escritura em têrmos tão favoráveis, nem essa 
condição respeitou. Não cumpriu a cláusula imposta, 
de fixação à terra, daquele que nela fôsse 
encontrado. Desrespeitou, portanto, o que se 
estabelecera na própria escritura fraudulenta e nula. 
Está expulsando os colonos e caboclos que lá 
estavam há muitos anos. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Fico 
convencido, desde já, que comunistas são os 
homens que avançam no alheio no Norte do Estado; 
os que avançam no Sul, são probos, corretos e 
ordeiros. 

O SR. OTHON MÃDER: – Vossa Excelência é 
quem acha que esses homens são comunistas! 

O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Exa. não crê 
seja eu um verificador de almas,e tenha dentro de mim, 
Raios X poderosos que me possibilitem a descobrir, 
pela fisionomia dos homens que julgo ordeiros, o que 
trazem no íntimo. Em suma, o meu aparte se  
cingiu ao seguinte: pode V. Exa. informar, no seu 
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entender, a quem pertencem essas terras? 

O SR. OTHON MÄDER: – As terras pertencem 
atualmente ao Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização. Esta, a situação legal. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Exa. já  
foi àquele Instituto, em companhia dos seus  
amigos que vieram do Paraná? Já foi à Comissão de 
Segurança Nacional? Se já correu tôdas as 
autoridades do Rio de Janeiro; se já foi à Justiça, à 
Polícia, a todos, enfim; e em nenhum lugar  
encontrou quem lhe desse razão, então está  
como a mãe daquele menino: achava que só ele 
andava no passo certo; todos os outros no passo 
errado. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não há justiça, não 
há Govêrno, nesta terra; o que há é, exclusivamente, 
política. Todos aquêles que dispõem de apoio 
político podem cometer as maiores barbaridades, 
inclusive tirar uma pobre família do seu teto e atirá-la 
no meio da estrada. Não há, repito, justiça para 
aquêles que não contam com o beneplácito das 
autoridades estaduais. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Exa. ofende 
a Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. OTHON MÄDER: – Eis por que afirmei 
não nutrir grandes ilusões quanto a qualquer 
providência no sentido de resolver esta situação. Há 
muito tempo vimos reclamando, mas nada se 
conserta. Não se conserta e não se consertará, 
enquanto o Sr. Moysés Lupion fôr Governador do 
Estado, Presidente do Partido e amigo do Sr. 
Presidente da República e de outras altas 
autoridades. Creia V. Exa., Sr. Presidente, que  
nada se fará em benefício dessa gente. Só se  
fará justiça no dia em que desaparecer o fulgor  
da estrela de S. Exa., ou quando mudarem as  
coisas. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O que tem o 
Governador Moysés Lupion com tudo isso? V. Exa. 
insiste, sempre, na mesma tecla. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. quer tapar  
o sol com a peneira, ao afirmar que o Governador 
Lupion não é interessado nas negociatas da  
CITLA. 

O fato é público e notório. Não há quem desconheça 
– e eu o afirmo – que o Sr. Moysés Lupion é o 
principal dono da CITLA. Os negócios dessa 
emprêsa só se realizam em decorrência de ordens 
do Sr. Moysés Lupion, que tem como testa-de-ferro o 
Sr. Mário Fontana, o qual executa, servilmente, tudo 
quanto o Governador do Paraná ordena. Não fôsse a 
proteção escandalosa que a CITLA e o Sr. Mário 
Fontana têm do Governador Lupion, há muito essa 
emprêsa teria desaparecido. 

O que me traz à tribuna é, mais uma vez, pedir 
às autoridades do País – se é que estão dispostas a 
enfrentar êsse poderoso "homem do dia", êsse chefe 
político paranaense – que façam justiça e impeçam 
que essa pobre gente seja jogada na estrada, 
desalojada das moradas e despojadas das suas 
plantações e criações. Que, pelo menos, se 
respeitem as benfeitorias conquistadas através de 
longos anos de rude trabalho e de ingentes 
sacrifícios, sofrendo fome, curtindo miséria, para 
afinal chegar à alternativa de pagar oitenta mil 
cruzeiros por um lote, uma pequena colônia, de dez 
alqueires, ou mudar-se, imediatamente, perdendo 
tudo quanto construíram, plantaram e criaram nesses 
longos anos de trabalhos. 

Esta a reclamação que formulo. Aliás, estou 
encaminhando essa gente, mais uma vez, ao 
Instituto Nacional de Imigração e Colonização (I. N. I. 
C.) a fim de que este, pelo menos, as indenize das 
despesas de viagem. Homens pobres e carregados 
de filhos, não podem fazer, constantemente, viagens 
ao Rio de Janeiro. Aquêle Departamento oficial tem, 
justamente, a finalidade de proteger nossa gente do 
interior quando espoliada; para isso possui verba. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Estranho a 
defesa que V. Exa. faz. A função daquele Instituto é 
localizar o imigrante, estrangeiro ou brasileiro, em 
terras que o Instituto lhe destine; jamais amparar 
posseiros, que se localizam em terras de  
domínio privado, porque para êsses, acima da  
ação do Instituto, há a justiça, que deve  
resolver tais casos. V. Exa. porém insiste, no 
plenário desta Casa, em discutir, sem razão,  
assuntos diversos; o nobre colega poderá de- 
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nunciar êsses fatos, mas sem nêles envolver o 
Governador do Paraná, que nada tem a ver com 
êles. V. Exa., no entanto, aproveita qualquer 
ocorrência para atacá-lo. 

O SR. OTHON MÄDER: – O próprio 
Governador do Paraná há de dar boas risadas 
quando souber que V. Exa. no aparte, declarou nada 
ter êle que ver com a CITLA. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Se, amanhã, os 
jornais noticiarem que as emanações radioativas da 
bomba de hidrogênio, jogada experimentalmente 
pela Inglaterra, alcançaram Marte, V. Exa. há de 
encontrar, no fato, motivo para afirmar que o Sr. 
Moysés Lupion é o responsável, pois quer tomar 
terras, em Marte. Tal é a ogeriza que V. Exa. tem por 
êsse homem. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. faz mau 
juízo a meu respeito. Acha-me capaz de fazer 
afirmação dessa ordem, tola, perfeitamente idiota. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Não; 
absolutamente. 

O SR. OTHON MÄDER: – Já demonstrei desta 
tribuna – e V. Exa. há de dispensar-me de cansar o 
Senado, pela terceira ou quarta vez, exibindo 
documentos, como já o fiz na frente do próprio Sr. 
Moysés Lupion, quando fazia parte desta Casa – que o 
Governador do Paraná era sócio daquela emprêsa. S. 
Exa., não podendo negar minha afirmação, repetia 
apenas que seu nome não figurava na sociedade. Não 
figura, porque S. Exa. é esperto bastante para não 
permitir que seu nome apareça nos contratos.  
Nêles, entretanto, encontram-se os nomes de seus 
parentes, amigos e empregados, que representam  
a verdadeira intervenção do Senhor Moysés Lupion  
na companhia CITLA, como na Indústrias Brasileiras de 
Papel, na própria firma M. Lupion & Cia. e em outras  
do seu grupo. 

Sr. Presidente, aproveito o aparte do nobre 
Senador Gaspar Velloso para declarar a S. Exa. que, 
se uma das finalidades do Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização é localizar colonos 
estrangeiros e nacionais em terras para êsse fim 
destinadas, o Decreto número 39.364, de 13 de 
junho de 1956, estabelece o seguinte:  

Art. 1º – São transferidos para o patrimônio  
do Instituto Nacional de Imigração e Colonização 
todos os imóveis e outros direitos que, pertencendo  
à União, se encontravam, a 5 de janeiro de 1954, 
sob a administração da extinta Divisão de Terras e 
Colonização do Ministério da Agricultura e do extinta 
Departamento Nacional de Imigração do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio. 

§ 1º Os bens e direitos, inclusive o direito e 
ação, a que alude o presente artigo dizem respeito: 

a) aos núcleos coloniais de "Bela Vista", ex-
Colônia Agrícola Nacional do Amazonas, situado no 
Estado do Amazonas; 

E mais adiante: 
"...de "Dourados", ex-Colônia Agrícola 

Nacional de Dourados, no Estado de Mato Grosso; 
de "Marquês de Abrantes" e de "General Osório", ex-
Colônia Agrícola Nacional General Osório, situados 
no Estado do Paraná..." 

Exatamente a Colônia General Osório, 
localizada dentro da gleba de "Missões". 

Determina, ainda, o parágrafo 2º dêste artigo: 
§ 2º Ficam, igualmente, transferidas para o 

mencionado Instituto as glebas denominadas 
"Missões", "Chopim", – "Chopinzinho", "Andradas", 
"Arroio Bonito" e "Pinhão", situadas no Estado do 
Paraná, a gleba denominada "Boa Vista", situada no 
Estado de Mato Grosso, e, ainda, o direito e ação 
concernente aos referidos bens (Decreto-lei  
número 9.700, de 5 de setembro de 1956, artigos  
65 e 149"). 

Verifica-se, assim, que as glebas Missões e 
Chopim foram entregues ao Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização para que as colonizasse e 
assim o I.N.I.C. está obrigado a dar assistência a 
essa gente que aí está na tribuna ao lado, colonos 
que são da Colônia General Osório. 
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O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa. 
mais um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o prazer. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Há uma 

decisão judicial sôbre essas terras. Vossa Excelência 
pode me informar a quem o Tribunal entregou essas 
terras, na posse de quem estão elas? 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. sabe que a 
CITLA usa de tôdas as chicanas, de tôdas as fraudes 
para se manter na posse indébita daquelas terras. 
Até Promotores e Juízes de Direito daquela fronteira 
estão a serviço da Companhia. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Exa. afirma 
que os Juízes de Direito estão a serviço da 
Companhia? 

O SR. OTHON MÄDER: – Alguns Juízes de 
Direito daquela fronteira estão ou estiveram a serviço 
da Companhia. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – E' muito grave 
a afirmativa de V. Exa. Tenho a certeza de que os 
Tribunais a tomarão em consideração. 

O SR. OTHON MÄDER: – E' grave e eu a 
faço. Na realidade, a coação do Sr. Moysés Lupion é 
tão grande que consegue que juízes e promotores 
procedam como um da Comarca de Santo  
Antônio procedeu, mandando transcrever no Reg.  
de Imóveis, uma escritura fraudulenta e nula  
de composição amigável entre a CITLA e  
um funcionário da Colônia Nacional General  
Osório, escritura profundamente lesiva à União 
Federal. 

O Sr. Moysés Lupion, com a fôrça que tem e 
os recursos de que dispõe conseguiu até, que  
um ex-Diretor do Instituto Nacional de Imigração  
e Colonização autorizasse, ilegal e iletimamente,  
um funcionário subalterno a fazer uma  
composição amigável com a CITLA, quando essa 
emprêsa estava perdendo a questão no Tribunal de 
Contas, no Senado, e ameaçada de perdê-la na 
Câmara dos Deputadas. O próprio Instituto, 
entretanto, revogando determinação anterior, já 
providenciou para deixar inválida essa escritura,  
aliás nula de pleno direito.  

O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Exa. está 
equivocado. Um ato do Instituto não revoga decisão 
da Justiça. 

O SR. OTHON MÄDER: – Assim, utilizando 
processos escusos de falsificação, fraude e chicana, 
o Sr. Moysés Lupion e a CITLA se conservaram na 
posse daquelas terras. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou ouvindo o 

discurso de V. Exa. com a atenção que me merece. 
O SR. OTHON MÄDER: – Muito obrigado a V. 

Exa. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Se, realmente, se 

trata de pessoas pobres, como V. Exa. acaba de 
afirmar, acharia prudente que o nobre colega as 
encaminhasse ao Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização. 

O SR. OTHON MÄDER: – Já o fiz e ainda hoje 
vão voltar àquele Instituto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou convencido 
de que o pedido de V. Exa. será atendido, se se 
tratar, na realidade, de pessoas pobres, que se 
querem fixar na terra, dedicando-se ao seu amanho. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Que merecem 
ser amparadas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou certo de que 
o apêlo será bem recebido; e, antecipo, lhe darei 
minha colaboração, se V. Exa. a achar conveniente. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa., eminente 
prócer político, pertencente ao Partido Trabalhista 
Brasileiro, poderá auxiliar-nos no socorro a essas 
populações. 

Tenho, em casa, ofício do Presidente 
da Seção do Partido Trabalhista Brasileiro de  
Santo Antônio e cartas do Presidente e do ex-
Prefeito do município de Capanema, Sr. Otávio 
Francisco de Matos, também eleito pelo PTB, 
solicitando-me idênticas providências, a fim de 
resolver a situação daquela gente. Na realidade, a 
fôrça que se opõe a êsses pobres colonos é  
muito grande. Precisam do auxílio do PTB e de mui-  
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tos outros partidos e autoridades para lutarem contra 
o Governador do Paraná e pela defesa de suas 
famílias e seus bens. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Se V. Exa. me 
permite, desejo fazer um aditamento ao aparte do 
ilustre Senador Lima Teixeira, 1º Secretário do 
Senado e ex-Líder da bancada do Partido 
Trabalhista Brasileiro, nesta Casa. O Partido Social 
Democrático, e o Govêrno do Estado do Paraná têm 
todo o interêsse em amparar o trabalhador, o 
posseiro e o lavrador, nas suas terras, a fim de que 
gozem daquilo que a Constituição lhes assegura 
uma vida digna para êles e suas famílias. E' exemplo 
sabido no meu Estado – e já assim resolveu a 
Governador Moysés Lupion em caso bem do 
conhecimento de Vossa Excelência, do Município de 
Porecatu, aceitando a situação dos posseiros, 
dando-lhes terra e trabalho, para que, do amanho da 
terra, do trabalho da lavoura, resultasse felicidade 
para si e confôrto para suas famílias. Os homens que 
procuraram V. Exa. enviados pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro e dirigidos a um elemento da União 
Democrática Nacional, tenho certeza, não vieram 
apenas em busca de direitos; mas, talvez, também, 
em busca de vinditas políticas, muito naturais 
naqueles Municípios, num dos quais há poucos dias 
se realizou uma eleição, sendo os partidários de V. 
Exa. fragorosamente derrotados. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não traga V. Exa. 
política partidária para discussão desta natureza. 
Não confunda uma coisa com a outra. 

V. Exa. há de ter verificado que, até hoje, 
sempre fiz distinção perfeita entre o Partido Social 
Democrático e o Governador Moysés Lupion. Um, 
Governador do Estado, aproveita-se do cargo para 
tirar as maiores vantagens; outro, o Partido Social 
Democrático, ganhou as eleições e, naturalmente, 
está governando. 

Nada tenho a dizer contra o Partido  
Social Democrático, neste episódio. Não o 
combato, mas, sim, os abusos e as imoralidades 
do Governador Moysés Lupion. A Companhia 
CITLA é do Sr. Moysés Lupion e não  
do PSD. Hoje existe, dentro do próprio partido 
 

de V. Exa., Seção do Paraná, uma grande ala, 
constituída por eminentes e dignos paranaenses, 
que combatem essa política doméstica, egoística e 
interesseira do Sr. Moysés Lupion, que, repito, se 
aproveita da cargo para favorecer sua família, seus 
sócios e a si próprio, jamais, no entanto, para 
beneficiar a população do Paraná. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – São palavras 
de V. Exa. Li nos jornais da minha terra – e V. Exa. 
deve saber muito bem – que o Partido a que V. Exa. 
pertence está expulsando das suas hostes dois 
Deputados estaduais, por que votaram na Sr. 
Moysés Lupion. Sabe V. Exa. que a defecção é no 
Partido de V. Exa., onde Deputados filiados são a 
favor do Governador do Estado. Meu Partido ainda 
não expulsou ninguém por trair o Governador; o de 
V. Exa., no entanto, alija dois componentes que se 
bandearam para o nosso lado muito justamente, por 
verificarem que elegemos o Govêrno construtivo que 
a Estado merecia. 

O SR. OTHON MÄDER: – Peço ao nobre 
colega que cesse os seus apartes sôbre essa 
matéria, pois não estamos discutindo partidarismo 
político. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Como Vossa 
Excelência os citou, desejo responder. 

O SR. OTHON MÄDER: – Discutimos fatos 
que interessam a mais de vinte mil pessoas, 
ameaçadas de serem despojadas dos seus lares. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – A réplica é 
direito que a democracia assegura. 

O SR. OTHON MÄDER: – Os fatos nada têm 
que ver com política ou com partidarismo político; 
não pretende V. Exa. envolvê-los com a política, para 
provocar confusão e me desviar da finalidade do 
meu discurso. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Pediria e V. 
Exa. apenas dois minutos de atenção. 

O SR. OTHON MÂDER: – Senhor Presidente, 
desejo deixar bem acentuado que, no Paraná, não 
há garantias. Todo o cidadão que não estiver com o 
Governador do Estado, estará completamente 
desamparado; e terá, contra si, a própria polícia do 
Paraná.  
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O SR. GASPAR VELLOSO: – Não é assim. 
Ganhamos as eleições em quarenta e cinco 
municípios, e na Assembléia Legislativa tivemos dois 
votos do Partido de V. Exa., dois do Partido 
Trabalhista Brasileiro e dois do Partido Republicano. 

O SR. OTHON MÄDER: – Volta V. Exa. à 
política partidária o eleitoral. Já declarei que não me 
interessa discutir questões políticas do Paraná; não 
vim à tribuna para isto; no momento, não  
interessa êste assunto. Estou defendendo os 
caboclos desamparados e perseguidos no meu 
Estado. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Eu cito fatos; V. 
Exa. apenas fala. 

O SR. OTHON MÄDER: – Procuro fazer 
chegar aos ouvidos das mais credenciadas 
autoridades do País essa calamidade, essa 
barbaridade, essa monstruosidade que se pratica 
contra a pobre gente que habita a fronteira  
do Paraná com a República Argentina. Espero  
que algum se condoa, se compadeça da  
sorte dêsses homens e tome uma providência  
para protegê-los. Se não puderem tirar a CITLA das 
terras que ocupa indevidamente, que a obriguem, 
pelo menos, a respeitar uma das cláusulas da 
escritura fraudulenta que obteve das Emprêsas 
Incorporadas, na qual se estipula que os colonos 
encontrados nessas terras deverão ser respeitados e 
localizados. Nem essa cláusula está sendo 
cumprida. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? (Assentimento do orador) 
Entre os documentos que V. Exa. leu, entre os fatos 
que citou, mencionou dois apelos de Presidentes de 
Diretórios do Partido Trabalhista Brasileiro, no 
interior do Paraná... 

O SR. OTHON MÄDER: – Exatamente. 
O SR. CUNHA MELLO: – ...no sentido de 

serem adotadas medidas contra as ocorrências  
que o nobre colega denuncia ao Senado. Tenho  
que tornar público que o Partido Trabalhista 
Brasileiro, neste particular, já prestou tôda a 
colaboração; e nos momentos oportunos atendeu 
aos apelos de V. Exa. Agora, no entanto, tem o 
assunto como excluído dos debates legislativos, por-  
 

que inteiramente entregue à discussão e ao 
julgamento do Judiciário. Por outro lado, desejo 
também, reiniciando uma declaração de V. Exa., 
informar que o Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, 
na ocasião devida, enviou um famoso ofício ao 
Senado apoiando, integralmente, o parecer do 
Conselho de Segurança Nacional sôbre essas 
transações. A meu ver, o Partido Trabalhista 
Brasileiro já cumpriu sua missão e deve esperar e 
aguardar apenas a ação da justiça, à qual o assunto 
está total e inteiramente transferido. 

O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Cunha Mello. 

Confirmo que, na realidade, o Senhor 
Juscelino Kubitschek, naquela emergência, assumiu 
atitude digna de todo elogio, inclusive do Senado. 
Sua Excelência, convicto, como estava, de que se 
processara uma usurpação de terras, não teve 
dúvida em dar apoio ao parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, para que esta Casa, baseada 
naquele pronunciamento, também decidisse pela 
aprovação da decisão do Tribunal de Contas, isto é, 
pela nulidade da escrita que a CITLA 
fraudulentamente obteve das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

Vê-se, portanto, que a Partido Trabalhista 
Brasileiro já tomou medidas a favor dessa gente e 
igualmente nada conseguiu. E' verdade que as 
reclamações que estamos transmitindo são recentes: 
datam de sete de abril próximo findo. Até hoje, no 
entanto, nada há que possibilite a essas pessoas 
viverem tranqüilamente e trabalharem a terra, para 
sustento de suas famílias. 

Assim, a confiança que o Partida Trabalhista 
Brasileiro depositou no Senhor Presidente da 
República – e certamente tem razões para isso – até 
agora não foi correspondida; ou, pelo menos, as 
providências estão tardando demasiadamente. 

Pediria, então, ao Partido Trabalhista 
Brasileiro, cujos membros anseiam por ver 
concluída a questão relativa a Clevelândia e a 
Missões, que instruíssem os reclamantes no 
sentido de prosseguirem em sua campanha, 
renovando reclamações e queixas. Que  
os Poderes da União e do Estado sejam escla 
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recidos, a fim de que se poupe essa pobre gente, 
afastando a ameaça que pesa sôbre ela. De uma 
hora para outra, o produto do seu trabalho poderá se 
perder completamente, e ela será jogada na estrada 
ou levada para qualquer outro recanto, onde a vida 
lhe será mais penosa. 

Sr. Presidente, esta a reclamação que hoje 
faço. Como reiteradamente declarei, encaminhei-a, 
por mais de uma vez – pois esta não é a primeira 
que recebo reclamação dessa ordem – ao 
Presidente do Instituto de Imigração e Colonização, 
já tratei do assunto com o ilustre Dr. Fernando de 
Alencar, que demonstrou a maior boa vontade na 
solução do problema. Até o momento no entanto, 
nenhuma providência concreta foi tomada em favor 
dessa gente. Renovo assim, meu apêlo ao eminente 
Presidente daquela entidade, para que, pelo menos, 
acolha e ouça êstes homens, que lhe poderão contar 
fatos assás interessantes para a defesa do 
patrimônio do INIC. 

Devem êles ser atendidos e assistidos, pois 
com êsse objetivo a União despende rios de 
dinheiro, criando departamentos destinados a 
proteger os pobres caboclos, os quais, no meu 
Estado, não encontraram o apoio que merecem. 

Sr. Presidente, estou certo de que os nobres 
colegas compreenderão a veemência com que falei 
desta tribuna. O caso dos colonos coagidos pela 
CITLA é tão revoltante, que tomei a peita combatê-lo, 
com todo o ardor. Quem já viveu, como eu, mais de 
uma dezena de anos no sertão do interior 
paranaense, e uma grande parte naquela região, 
cortando-a em tôdas as direções, em contacto com a 
miséria e os sofrimentos dos caboclos, não pode 
deixar de estar verdadeiramente contristado com 
êsse espetáculo, que afinal veio se repetir na Capital 
da República. 

Devemos enviar todos os esforços para que 
essa pobre gente receba, daqui por diante, a apoio 
do Govêrno Federal, garantindo-os nesses tratos de 
terras, que com inauditos sacrifícios cultivaram de 
boa-fé, com a intenção de lá permanecerem, criarem 
seus filhos e construírem a prosperidade de suas 
famílias. (Muito bem). 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Senhor 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se inscritos os 
nobres Senadores Lima Teixeira, Mem de Sá e 
Gilberto Marinho. Darei, oportunamente, a palavra a 
V.Exa. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Obrigado a V. 
Exa. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente: 

No momento em que se reúne, nesta Capital, 
a 4ª Convenção Nacional do "Lions' Club", desejo 
que fique consignada, nos Anais desta Casa, a 
importância social dessa organização que se espalha 
pelo mundo inteiro, realizando um trabalho da mais 
alta significação social e cujos frutos benfazejos vêm 
sendo colhido, também, em larga escala, em nosso 
país. 

Organizações de trabalho, alheias a qualquer 
partidarismo político ou sectarismo religiosos, 
integradas por homens de negócios e profissionais 
dos mais ilustres nas diversas comunidades em que 
atuam, os "Lions Clubes" realizam uma tarefa que 
vai muito além do companheirismo e da vida social, 
tratando, com seriedade, dos problemas que mais 
vivamente afetam as comunidades, através de 
estudos, planejamento e encaminhamento das 
soluções mais adequadas que possam beneficiar o 
interêsse coletivo. 

Dentre as suas finalidades, merece destaque 
especial o empenho manifestado por essas 
organizações, no incremento da amizade entre os 
homens, as famílias, as comunidades, as Nações, 
mediante o conhecimento e as compreensões 
recíprocas, e o estudo dos problemas que afetam, 
diretamente as relações internacionais. Com isso, os 
"Lions Clubes" trabalham, nobremente, para 
fomentar uma política de boa vontade em todos os 
quadrantes da terra, preparando terreno para um 
mundo melhor. 

Sôbre o desenvolvimento dessas 
organizações de âmbito internacional,  
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cumpre frisar que os "Lions" contam, atualmente, 
550 mil sócios espalhados através de 12.600  
clubes, em 75 países e regiões geográficas de  
cinco continentes. Sòmente no último ano,  
êles levaram a cabo nada menos de 170.230 
atividades distintas, dentro do seu nobilitante 
programa. 

Os "Lions", Sr. Presidente, constituem um 
meio incomparável que todo cidadão tem ao seu 
alcance para bem servir a Humanidade. Sua esfera 
de ação se faz sentir, notadamente, nos setores de 
melhorias, saúde, bem-estar e atividades pró-
juventude. No ano passado, foram realizados, nas 
diferentes comunidades, trabalhos de largo alcance, 
como construção e melhoramentos de estradas, 
aeroportos e outros meios de transporte, concursos 
de embelezamento de cidades, campanhas de 
limpeza e pintura de fachadas de prédios, 
modernização de escolas, concursos estudantis, 
artes e atividades culturais, melhorias no sistema de 
educação e um sem número de outros 
empreendimentos, visando a tornar cada vez  
mais amenas e agradáveis as condições da  
vida da sociedade moderna. Hospitais, assistência 
médica, socorro aos velhos, enfermos e 
necessitados, tudo isso vem sendo promovido em 
larga escala. 

Tratando-se, como se vê, de um movimento 
do mais alto alcance social, estou certo, Sr. 
Presidente, que os "Lions Clubes" hão de contar com 
a simpatia e o apoio de todos os homens de boa 
vontade. E ao ensejo da realização de sua atual 
Convenção Nacional dirigida pelo Sr. Victor  
Bouças, um grande entusiasta dessa cruzada  
pelo bem comum, desejo formular, desta  
tribuna, minha calorosa saudação a todos aquêles 
que trabalham pela grandeza e pelo progresso dos 
"Lions Clubes", no mundo inteiro. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá. (Pausa). 

Não está presente. 
O nobre Senador Gilberto Marinho solicitou 

cancelamento de sua inscrição. Tem a palavra o 
nobre Senador Gaspar Velloso. 

O SR. GASPAR VELLOSO *: – Sr. 
Presidente, era meu propósito não mais voltar à 
tribuna para tratar de matéria já fora da nossa alçada 
e muito acremente discutida nesta Casa. Refiro-me 
aos casos de Arapoti e Missões. 

Creio haver cumprido o dever de Senador da 
República e de representante do meu Estado 
defendendo, do ponto de vista jurídico, a venda das 
glebas Missões e Arapoti, efetuada pela 
Administração do Patrimônio Nacional às 
Companhias Arapoti e CITLA. 

O assunto passou desta Casa do Congresso 
para órbita do Judiciário. 

Advogado militante, certo de que as regras 
jurídicas foram moldadas para a garantia do direito, a 
elas me atenho, aguardando, sereno, que a decisão 
da Justiça diga a última palavra sôbre a matéria sub 
judice; entretanto, o homem põe e Deus dispõe. 

Por mais que estivesse o Senado e a opinião 
pública convencidos de que a questão fugira aos 
debates desta Casa e outro Poder sôbre êle se deveria 
manifestar, havia sempre uma voz – a do ilustre 
Senador pelo meu Estado, Senhor Othon Mäder – 
procurando reviver episódio morto, com fins que não 
desejo fazer a injustiça de considerar políticos, mas 
posso afirmar serem de ordem pessoal. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não, poderia 
mover-me questão pessoal, num caso importante 
como êsse. Sabe V. Exa. – e cansei de repetir aqui – 
que defendo cêrca de vinte mil pessoas, ameaçadas 
de serem despejadas daquelas terras, se não as 
comprarem, mediante pagamento à vista, 
exorbitante, dos seus pretensos donos. Êsse o único 
motivo de minha vinda à tribuna; não me moveu – 
repito qualquer intuito político ou pessoal. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Quando  
afirmei, Sr. Presidente – e estas palavras  
respondem ao aparte com que me honrou o  
ilustre representante de minha terra – que a questão 
era de ordem pessoal, não fazia qualquer cen- 
 
_________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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sura à atitude de S. Exa. Nem acredito haja motivos 
escusos, inconfessáveis, mas o representante 
udenista não poderá negar que não escapam 
minúcias dos acontecimentos do Paraná, com que 
possa, a seu ver, culpar o Governador Moysés 
Lupion. 

O SR. OTHON MÄDER: – Dá V. Exa. licença 
para outro aparte? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Ouvirei V. Exa. 
com prazer. 

O SR. OTHON MÄDER: – Apenas afirmo a V. 
Exa. que tão pouco me tenho ocupado do Sr. 
Moysés Lupion, que passo meses sem pronunciar o 
seu nome. Tenho, no entanto, motivos bastante para 
mover-lhe intensa campanha, pois S. Exa. todos os 
dias nos dá razões para isso. Não o fazemos, para 
não trazer a êste recinto, que se deve dedicar aos 
assuntos de interêsse nacional, os problemas 
regionais. Disponho, contudo, de suficientes provas 
para levar o Governador do Paraná ao pelourinho e 
dizer o que de verdade ocorre naquele Estado. Tão 
graves são as irregularidades que, envergonhados, 
procuramos ocultá-las ao resto do Brasil. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Eu nada 
ocultarei. Darei a V. Exa. explicações, com fatos, não 
com palavras, como o nobre colega. 

O nobre Senador Othon Mäder trouxe 
novamente à baila o caso de Missões. Lavradores do 
nosso Estado, em busca de terras para o amanho, 
vieram ao Rio de Janeiro, reclamar aquilo que a 
Constituição lhes assegura – o direito à vida digna, 
honesta e laboriosa, embora rude. 

Êsses homens, dos sertões do Paraná, devem 
ser amparados, como o foram, honestamente, pelo 
Governador Moysés Lupion, quando da invasão das 
terras de Porecatu. 

Sua Excelência, já que essas terras eram do 
domínio particular, reservou àqueles posseiros 
pobres que demonstraram vontade de colocar para o 
bem-estar social, terras onde pudessem trabalhar, 
desde que não fôssem de propriedade privada. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte?  

O SR. GASPAR VELLOSO: – Concederei ao 
nobre colega permissão para o aparte, 
oportunamente. 

Sr. Presidente, não desejo discutir casos que 
fogem à alçada do Senado. Fico com a palavra 
abalizada, criteriosa e jurídica do ilustre Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro, nesta Casa, que, no 
Tribunal de Contas, como Procurador, e no Senado, 
como um de seus eminentes membros, foi o 
campeão dos ataques contra os pretendidos direitos 
da CITLA às terras situadas em Missões. Declarou 
S. Exa., aparteando há pouco o nobre Senador 
Othon Mäder – que fugira o problema da alçada do 
Senado para a da Justiça; e que S. Exa. e o Partido 
que representa aguardavam, serenos e tranqüilos, a 
manifestação do Judiciário, certos de que o 
"veredictum" seria justo e imparcial. 

Não creio, pelo respeito que tenho à Justiça da 
minha terra, possa algum juiz prevaricar sob a ação 
do Executivo. Deixo à Justiça o julgamento dos 
compromissos assumidos. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa 
Excelência mais aparte? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O nobre colega 
pode dar quantos apartes desejar. 

O SR. OTHON MÄDER: – Obrigado. Referiu-
se V. Exa., há pouco, à questão das terras de 
Porecatu. Deve o nobre colega estar deslembrado 
daqueles acontecimentos, pois justamente em 
virtude dos abusos cometidos por ordem do Sr. 
Moysés Lupion, na região de Porecatu, foi S. Exa. 
derrotado, em 1950, no Estado do Paraná. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O candidato de 
S. Exa., pois o Sr. Moysés Lupion concorreu com V. 
Exa. às eleições e o resultado das urnas é público e 
notório. 

O SR. OTHON MÄDER: – Em 1950 não fui 
concorrente às eleições com o Senhor Moysés 
Lupion. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Mas agora o 
foi. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não  
desejo trazer a debate assuntos de ordem polí- 
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tica; não pretenda V. Exa. desviar-me do caso que 
estou tratando. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Vossa 
Excelência disse que o Governador do meu Estado 
foi derrotado; no entanto, concorreu êle com o nobre 
colega e venceu por mais de 100.000 votos. 

O SR. OTHON MÄDER: – Estou me referindo 
às eleições de 1950; não queira V. Exa. tumultuar os 
fatos. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Cito fatos; não 
me limito a palavras. 

O SR. OTHON MÄDER: – Nas eleições de 
1950 o Sr. Moysés Lupion apresentou candidato. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O candidato foi 
derrotado; não S. Exa. 

O SR. OTHON MÄDER: – É a mesma coisa. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Absolutamente! 

O Sr. Moysés Lupion disputou as eleições com V. 
Exa. A prova de que foi vitorioso é que está na 
governança, enquanto V. Exa. continua neste 
Plenário. 

O SR. OTHON MÄDER: – Mas foi derrotado 
em 1950. Acompanhou o candidato em tôda 
campanha e perdeu. Seu candidato fêz apenas 
oitenta mil votos, quando o vitorioso obteve cento e 
oitenta mil. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – E agora? 
O SR. OTHON MÄDER: – Não me refiro à 

eleição atual. Em 1950 foi êle derrotado, em 
conseqüência das violências em Porecatu. Aliás, não 
foi o Senhor Moysés Lupion quem resolveu cessar 
tais arbitrariedades; foi o Senhor Munhoz da Rocha, 
quem, através de uma Comissão de Colonização, os 
apaziguou e trouxe tranqüilidade à região. Não foi, 
repito, o Governador Moysés Lupion. Não há razão, 
portanto, para V. Exa. o elogiar. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Respondo, com 
prazer, ao aparte de Vossa Excelência. 

Tão bem resolveu S. Exa. o problema  
dos posseiros da Foz do Iguaçu, que,  
candidato ao govêrno do Estado, e ten- 
 

do como concorrentes, ilustres paranaenses como V. 
Exa., obteve vitória retumbante. De tal monta  
que, sòzinho, cobriu quase a votação dos três 
candidatos. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não ignora V. Exa. 
que não contava eu com o apoio da maioria. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Foi, portanto, 
uma consagração a êsse homem, que resolvera os 
problemas do Norte do Estado e do Porecatu. 
Obteve S. Exa., nessa eleição, 180.000 votos, 
enquanto que somados os dos três candidatos, entre 
os quais figura Vossa Excelência, não conseguiram 
200 mil. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. me está 
desprestigiando ou diminuindo. Apenas concorri a 
uma eleição com menores possibilidades do que as 
que tinha o Sr. Moysés Lupion. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Não nego. 
Estou relembrando o fato, porque V. Exa. declarou 
que o Sr. Moysés Lupion havia sido derrotado. A 
prova aí está. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
contesta minha afirmativa de que o Sr. Moysés 
Lupion perdeu as eleições em 1950? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Quem perdeu 
foi o Senhor Ângelo Lopes. 

O SR. OTHON MÄDER: – É a mesma cousa. 
Ângelo Lopes foi levado pela mão de Moysés Lupion. 
Ou quer Vossa Excelência dizer que não era êle 
candidato do Governador do Paraná? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O candidato 
pode ter perdido: Sua Excelência não. 

Sr. Presidente, em face das alegações do 
ilustre representante da União Democrática Nacional, 
termino estas breves palavras com declaração 
interessante que talvez o Senado ignore. 

Em fins do ano passado, processaram-se, no 
Paraná, eleições em 52 comunas situadas no Norte 
do Estado, justamente nas zonas em que ocorreram 
os fatos mencionados. Dêstes 52 municípios, 45 se 
pronunciaram a favor do Partido dirigido pelo Senhor 
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Moysés Lupion; e a União Democrática Nacional 
elegeu um único Prefeito, em Agudos do Sul. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
está enganado. Não é nosso local. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Vossa 
Excelência não negará que obtivemos 45 vitórias 
contra uma de Vossas Excelências. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não estamos 
discutindo política partidária. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Não aludiria ao 
fato se V. Exa. não tivesse trazido o Governador do 
meu Estado à barra deste tribunal, culpando-o por 
quanto ocorre de mau no Paraná. 

O SR. OTHON MÄDER: – Como falar em 
política e govêrno do Paraná sem mencionar o Sr. 
Moysés Lupion? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Senhor 
Presidente, concluo contando um fato recente, 
ocorrido no dia 1º dêste mês. Trata-se da eleição da 
Mesa da Assembléia Legislativa do Paraná. 

Apresentavam o Partido Social Democrático e 
o Partido Social Progressista, que são coligados, o 
Sr. Acioly Filho, o Partido Trabalhista Brasileiro, a 
União Democrática Nacional e o Partido 
Republicano, coligados, o Senhor Nélson Freitas. 

Ganhou o candidato do Sr. Moysés Lupion; 
naturalmente o Sr. Othon Mäder vai dizer que não. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
está querendo ridicularizar-me, bem como meu 
Partido. Não aceito. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Em absoluto. 
O SR. OTHON MÄDER: – Sempre tratei V. 

Exa. com tôda a atenção. 
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 

tímpanos): – Peço aos nobres Senadores que se 
mantenham serenos no debate. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, não 
posso permitir que um colega queira ridicularizar-me. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Senhor 
Presidente, se porventura assim  
pareceu ao Senado – e acredito que  
 

não tivesse ofendido o nobre Senador Othon Mäder 
– peço escusas a Sua Excelência. Longe de mim 
quaisquer palavras nesse sentido. Estou frisando 
fatos; e por fazê-lo com insistência, poderá por vêzes 
parecer que pretendi magoar um colega. Longe de 
mim, repito, tal pensamento; se alguém assim o 
entendeu, renovo minhas escusas. 

O SR. OTHON MÄDER: – Aceito as 
explicações de V. Exa. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Longe de mim 
menosprezar V. Exa., a quem me liga anos de 
amizade. Estou defendendo uma tese. Em tôrno dela 
gira a discussão, representando Vossa Excelência 
um partido, e eu, outro. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não se trata de um 
partido, mas da defesa de uma pobre gente, 
ameaçada de despêjo. Não é caso político. V. Exa. 
citou as vitórias eleitorais do Sr. Moysés Lupion. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Na defesa do 
Governador de meu Estado. 

O SR. OTHON MÄDER: – ...mas tal fato não 
justifica que S. Exa., integrando uma importante 
companhia, persiga pobres colonos paranaenses. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Referia-me à 
vitória do dia 1º de maio, quando elegemos o 
Presidente da Mesa e tôda a Mesa da Assembléia 
Legislativa. Dêsse fato resultou – e para o fato peço 
a atenção do Senado – que dois Deputados filiados à 
União Democrática Nacional, que votaram no 
candidato do Partido Social Democrático, portanto do 
Sr. Moysés Lupion, estejam ameaçados de expulsão 
das fileiras da U. D. N. 

O SR. OTHON MÄDER: – Expulsão não; 
punição. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Senhor 
Presidente, parecerá impertinência de minha parte 
voltar a êste ponto. Faço-o, no entanto, em  
resposta à afirmativa do nobre Senador Othon Mäder 
de que o Governador do meu Estado é tão 
desquerido que todos fugiam dêle. Pretendi provar o 
contrário, isto é, que a êle se aglutinaram dois mem-  
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bros da UDN, dois do Partido Trabalhista Brasileiro e 
dois do Republicano. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Exa. afirma 
haver eu declarado que o Senhor Moysés era tão 
desquerido que todos estavam fugindo dêle. Não 
asseverei tal coisa. Acentuei apenas que dentro do 
Partido Social Democrático paranaense, no qual 
existem tantos homens dignos – e V. Exa. é um 
dêles... 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Obrigado a V. 
Exa. 

O SR. OTHON MÄDER: – ...duas são as 
correntes: uma favorável e outra contrária ao Senhor 
Moysés Lupion. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Com muito 
prazer. 

O SR. CUNHA MELLO: – Ofereci um aparte 
ao discurso do nobre Senador Othon Mäder, para 
retificar afirmativa de S. Exa. Desejo, agora, apartear 
V. Exa., para reafirmar o que invariàvelmente 
sustentei no Senado, isto é, quando no Tribunal de 
Contas e nesta Casa me manifestei contra os 
contratos do Sr. Moysés Lupion e de suas firmas 
com as Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio 
Nacional, jamais me envolvi na política do Paraná. 
Sempre me animou o propósito de defender o 
Patrimônio Nacional. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. Tenho como 
verdadeiras as expressões do nobre colega, pois 
conheço-lhe o caráter e sei que outra não seria sua 
atitude, no caso. 

O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Senhor 
Presidente, terminando declaro estar na tribuna 
única e exclusivamente porque se envolveu o 
Governador do meu Estado, num caso a que é 
completamente alheio. Vi-me na obrigação de 
defendê-lo, porque S. Exa. é Presidente da Seção do 
Paraná do Partido a que pertenço. 

Fôra por questões outras, inclusive  
Arapoti e Missões, assuntos puramente 
comerciais e afetos Justiça, creia o 
 

Senado e os Senhores ilustres Senadores, não 
ocuparia a tribuna um minuto sequer. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 
ofício, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

Em 17 de maio de 1957. 
Senhor Presidente: 
Havendo vaga na Comissão de Economia 

(representação dos pequenos Partidos) em virtude 
da desistência do Sr. Senador Júlio Leite, solicito se 
digne Vossa Excelência de designar quem deva 
preenchê-la, na forma do disposto no artigo 39, 
parágrafo 2º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Juracy Magalhães. 
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 

solicitação constante do ofício que acaba de ser lido, 
designo o Sr. Senador Lineu Prestes para substituir o 
Sr. Senador Júlio Leite. 

Não há mais orador inscrito. (Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão, designando para a da próxima segunda-
feira, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 130, de 1955, que dispõe sôbre  
a extinção da Comissão Especial de Faixa  
de Fronteiras e transferência dos encargos e 
dotações da mesma Comissão; tendo pareceres: I – 
Sôbre o Projeto (números 79, 80 e 232, de 1956); 
das Comissões de Constituição e Justiça,  
favorável; de Segurança Nacional, favorável; e de 
Finanças, favorável, com modificação. II – Sôbre as 
emendas (números 141 e 143, de 1957) das 
Comissões de Constituição e Justiça, favorável; de 
Segurança Nacional, contrário; de Finanças, 
favorável, oferecendo a de número 1-C e favorável à 
de número 2. 
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2 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara número 132, de 1952 (Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado número 5, de 1949), que torna sem 
efeito o Decreto-lei n° 5.784, de 30 de agôsto de 1943, 
que anexou a Estrada de Ferro Maricá à Estrada de 
Ferro Central do Brasil; tendo pareceres favoráveis 
(números 37 a 39, de 1953) das Comissões de 
Constituição e Justiça; Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas e de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 350, de 1956, que considera de 
utilidade pública a Sociedade Pestalozzi do Brasil e 
autoriza o Govêrno Federal a desapropiar imóvel 
para ser doado àquela instituição; tendo pareceres 
favoráveis, sob números 284 a 286, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de Educação 
e Cultura e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara número 386, de 1956, 
 

que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00 para socorrer as vítimas da  
tromba d'água ocorrida na cidade de Monte  
Alegre, Estado do Pará; tendo parecer favorável,  
sob número 289, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 29, de 1957, que cria na  
Polícia Militar do Distrito Federal o Quadro de 
Subtenentes, aumenta o efetivo de motoristas  
e dá outras providências; tendo pareceres,  
sob números 277 e 278, de 1957, das Comissões:  
de Segurança Nacional, favorável e de Finanças, 
favorável, com as emendas que oferece de números 
1-C e 2-C. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão ás 17 horas e  

5 minutos. 
 



40ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 20 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES LIMA TEIXEIRA E FREITAS CAVALCANTI 
 

 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello – 
Prisco dos Santos – Sebastião Archer – Victorino 
Freire – Arêa Leão – João Arruda – Mendonça Clark 
– Onofre Gomes – Fausto Cabral – Fernandes 
Távora – Kerginaldo Cavalcanti – Georgina Avelino – 
Reginaldo Fernandes – Rui Carneiro – Argemiro de 
Figueiredo – Novaes Filho – Nélson Firmo – 
Ezechias da Rocha – Freitas Cavalcanti – Ruy 
Palmeira – Júlio Leite – Lourival Fontes – Neves da 
Rocha – Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Sá 
Tinoco – Lutterbach Nunes – Arlindo Rodrigues – 
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro –  
Gilberto Marinho – Bernardes Filho – Lineu Prestes – 
Lino de Mattos – Costa Paranhos – Frederico Nunes 
– Pedro Ludovico – Sílvio Curvo – João Villasbôas – 
Filinto Müller – Othon Mäder – Gaspar Velloso – 
Gomes de Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo 
Lobo – Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira 
Bittencourt. (50). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Neves da Rocha, servindo de Segundo 

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

O Senhor Segundo Secretário, servindo de 
Primeiro, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE  

 
OFÍCIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, sob números 630, 

631 e 662, encaminhando autógrafos dos seguintes: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 90, DE 1957 

 
(Nº 886-B, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Substitui a Tabela nº XIX, anexa Lei nº 1.229, 

de 13 de novembro de 1950. (Altera as carreiras do 
Quadro III do Ministério da Viração e Obras Públicas 
– Departamento dos Correios e Telégrafos). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A tabela nº XIX, anexa à Lei número 

1.229, de 13 de novembro de 1950, é considerada 
substituída, a contar de 14 de novembro de 1950, 
pela que acompanha a presente lei. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor nada data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Serviço Público Civil e de Finanças. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 91, DE 1957 

 
(Nº 1.880-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Acrescenta um parágrafo ao artigo 4º da Lei nº 

2.189, de 3 de março de 1954, que reorganiza os 
cursos do Departamento Nacional da Criança (C. D. 
N. C.) e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É acrescentado ao artigo 4º da Lei 

número 2.189, de 3 de março de 1954, o seguinte 
parágrafo: 

"Art.4º................................................................ 
 
§ 3° Os professôres e assistentes não 

compreendidos nos casos de que trata os parágrafos 1° 
e 2° dêste artigo, perceberão, por hora de aula dada ou 
de trabalho executado, os honorários que forem fixados 
em regulamento, dentro dos recursos orçamentários". 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Educação e Cultura e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 92, DE 1957 
 

(Nº 1.181-D, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Reorganiza as Secretarias do Ministério 
Público da União junto à Justiça do Trabalho, cria o 
respectivo Quadro do Pessoal e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A Procuradoria-Geral da Justiça do 

Trabalho passa a ter uma Secretaria, com a seguinte 
organização: 

I – Seção de Dissídios (S. D.); 
II – Seção de Previdência Social (S. P. S.); 
III – Seção de Executivos Fiscais (S. E. F.); 
IV – Seção de Administração (S. A.). 
Parágrafo único. A Secretaria de que trata o 

presente artigo será dirigida por um Secretário. 
Art. 2° Haverá em cada Procuradoria  

Regional uma Secretaria sob a 
 

direção de um Secretário, designado na forma do 
artigo 5º. 

Art. 3º Fica criado no Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, de conformidade com a tabela 
anexa, o Quadro do Pessoal das Secretarias do 
Ministério Público da União junto à Justiça do 
Trabalho, constituído de cargos isolados de 
provimento efetivo, de carreira e funções 
gratificadas. 

Art. 4º Os servidores da Secretaria da 
Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, da 
Secretaria da antiga Procuradoria da Previdência 
Social e das Procuradorias Regionais ora extintas, 
que já se encontravam em exercício nos referidos 
órgãos à data da publicação da Lei número  
1.341, de 30 de janeiro de 1951, ou que  
nêles já venham servindo há mais de 1 (um) ano, 
serão enquadrados nos cargos de carreira 
constantes da tabela anexa, respeitada a  
hierarquia funcional em que presentemente se 
encontrem. 

§ 1° O enquadramento constará de apostila a 
ser feita pelo Procurador-Geral da Justiça do 
Trabalho, dentro em 30 (trinta) dias a contar  
da publicação da presente lei, com exclusão 
daqueles que, dentro do mesmo prazo,  
declararem opção pela permanência na situação 
primitiva. 

§ 2º As vagas restantes na tabela anexa serão 
providas por promoção, sendo a primeira 
independentemente de interstício; e, para os cargos 
iniciais da carreira, por concurso de provas. 

§ 3° Ficam automàticamente extintos,  
nas tabelas respectivas, os cargos ou  
funções atuais dos servidores cujo  
aproveitamento fôr feito na forma do parágrafo  
1° dêste artigo. 

Art. 5º As funções gratificadas serão exercidas 
mediante designação do Procurador-Geral da Justiça 
do Trabalho. 

Art. 6° Ficam extintas no Quadro  
Permanente do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, as atuais funções gratificadas de  
Chefe da Secretaria da Procuradoria-Geral do 
Trabalho, Chefe da Secretaria da extinta 
Procuradoria da Previdência Social, bem como 8 
(oito) funções de Secretaria de Procuradoria 
Regional da Justiça do Trabalho. 
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Art. 7º As carreiras de Oficial de Procuradoria 

e Auxiliar de Procuradoria são privativas dos 
Quadros das Secretarias dos órgãos do Ministério 
Público da União. 

Art. 8º Fica assegurado aos ocupantes das 
classes finais das carreiras de Auxiliar de Procuradoria 
e Servente o ingresso nas carreiras de Oficial de 
Procuradoria e Contínuo, respectivamente, obedecidos 
o disposto no artigo 255 da Lei número 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, e na respectiva regulamentação. 

Art. 9° Compete ao Procurador-Geral da 
Justiça do Trabalho lotar, através de portaria, os 
funcionários do Quadro das Secretarias do Ministério 
Público junto à Justiça do Trabalho, atendendo às 
necessidades do serviço e observada a legislação 
vigente. 

Art. 10. Ficam centralizados na Seção de 
Administração da Secretaria da Procuradoria-Geral os 
assentamentos funcionais de todos os servidores das 
Secretarias Regionais, cabendo-lhe enviar cópias 
autenticadas dêsses assentamentos à Divisão do 
Pessoal do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Parágrafo único. A par do contrôle de que trata 
este artigo, haverá em cada Secretaria fichários do 
respectivo pessoal com rigorosa atualização da vida 
funcional dos servidores. 

Art. 11. Os servidores das Secretarias  
do Ministério Público da União 
 

junto à Justiça do Trabalho perceberão, a partir da 
vigência desta lei, as gratificações adicionais, por 
tempo de serviço, asseguradas aos funcionários da 
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 12. Serão considerados efetivos, nas 
respectivas categorias ou na classe inicial, conforme 
o caso, os atuais membros do Ministério Público da 
União junto à Justiça do Trabalho, interinos e 
substitutos, desde que contem mais de 2 (dois) anos 
de exercício ou de serviço público e se habilitem em 
concurso de títulos a ser realizado no prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da vigência desta lei. 

Parágrafo único. O concurso a que se refere 
êste artigo será realizado na forma do artigo 
parágrafo da Lei número 1.341, de 30 de janeiro de 
1951. 

Art. 13. O Poder Executivo, dentro em 90 
(noventa) dias a contar da data da publicação  
desta lei, baixará regulamento para as Secretarias  
do Ministério Público junto à Justiça do  
Trabalho. 

Art. 14. A despesa decorrente da execução 
desta lei correrá à conta das dotações orçamentárias 
próprias do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio. 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 

TABELA DE QUE TRATA ESTA LEI 
 

Número 
de 

Funções 
SÉRIES FUNCIONAIS Referência Vagos 

  
I Cargos de carreira 

 

  

 Oficial de Procuradoria   
7 .............................................................................................................. O 7 
7 .............................................................................................................. N 7 
7 .............................................................................................................. M 7 
8 .............................................................................................................. L 8 
9 .............................................................................................................. K 9 

 9  
 

............................................................................................................... J  9  
47   47 
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Número 
de 

Funções 
SÉRIES FUNCIONAIS Referência Vagos 

 Auxiliar de Procuradoria 
 

  

15 .............................................................................................................. I 15 
20 .............................................................................................................. H 20 
25 .............................................................................................................. G 25 
60   60 
 Continuo   
2 ............................................................................................................. H 2 
3 ............................................................................................................. G 3 
5 ............................................................................................................. F 5 
10   10 
 Servente   
8 ............................................................................................................ E 8 

 12  ............................................................................................................ D  12  
20   20 

 
II Cargos isolados de provimento efetivo a serem extintos quando 

vagarem: 
 

  

1 Assistente Jurídico................................................................................ 0  
 

 
 

Número 
de 

Funções 
SÉRIES FUNCIONAIS  Referência 

 
1 

 
Auxiliar de Portaria................................................................................ k  

1 Auxiliar de Portaria................................................................................ J  

 
 

III Funções gratificadas 
 

 

1 Secretário (P.G.J.T.).................................................................................................. FG-3 
3 Assistente (P.G.J.T.)................................................................................................... 

Chefe de Seção (P.G.J.T.)......................................................................................... 
Chefe de Portaria....................................................................................................... 
Secretário (P.R.T. 1ª e 2ª Regiões)........................................................................... 
Secretario (P.R.T. demais Regiões)........................................................................... 

FG-3 
4 FG-4 
1 FG-7 
2 FG-4 
6 FG-5 

 
As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças 
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O SR. PRESIDENTE – Está finda a leitura do 

Expediente. Tem a palavra o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, primeiro orador inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Senhor Presidente, não faz muitos dias ocupei a 
tribuna desta Casa para, mais uma vez, defender 
meu ponto de vista nacionalista. Nessa ocasião, em 
breve retrospecto, referi-me também à Petrobrás. Se 
não me falha a memória, recordei, então, que, 
quando daquela batalha excepcional, ao apagar das 
luzes, timbrei em salientar que o entreguismo 
impenitente alçaria o colo, sempre e sempre, para vir 
de novo à tona, investindo contra o monopólio 
estatal. Jamais, em tempo algum, deixei de acentuar 
que minha orientação nada tem que ver com 
quaisquer intuitos políticos, nada tem que ver com o 
Govêrno ou com as oposições; é um ponto de vista 
doutrinário e elevadamente político, no sentido 
construtivo da nacionalidade. 

Sr. Presidente, não estaria eu, hoje, nesta 
tribuna – devo confessá-lo – se não houvesse 
deparado no "Diário de Notícias" de domingo último, 
artigo de pena amestrada como os que ali se 
escrevem, chamando a atenção para a circunstância 
de que, nesta Casa, onde a pugna fôra das mais 
ardorosas nos últimos dias, mantiveramo-nos, sem 
explicação, em silêncio, quando noutros setores da 
opinião parlamentar era discutido um dos aspectos 
atinentes às refinarias nacionais. 

Apesar do fogo que por vêzes ponteia minhas 
orações, da vivacidade com que entro nos debates, 
enfrentando a eloqüência superior dos meus pares, 
sou, contudo, um homem de ponderação, que, nesta 
Casa, me enfileiro entre os de espírito afeito a 
reflexão, não avançando senão no momento 
oportuno, preferindo, realmente, – deixem-me que o 
diga – mastigar a matéria, para só, então, apresentá-
la ao debate. 

Com ponto de vista nacionalista, que 
pespontei sempre em proclamar, não iria, em tempo 
algum, fôssem quais fossem as circunstâncias, 
permitir a paralização dessa luta, que jamais  
deve ter armas ensarilhadas, senão aparente- 
 

mente, porque os vultosos interêsses que ela 
encarta, não permitirão pausa neste embate de tanta 
importância para a coletividade brasileira. 

Acompanhando o que se passa na outra Casa 
do Parlamento, li discurso brilhante, proferido pelo 
Deputado Adahil Barreto, e também, como 
constelação, matizando as palavras do parlamentar 
cearense, os apartes oferecidos ao representante 
daquele Estado. De qualquer modo, porém, na 
matéria que seria a principal, a referente à refinaria 
de Capuava, não houve, entretanto, apesar de 
interpelação, resposta de caráter oficial, partida do 
Coronel Janary Nunes, atual Presidente da 
Petrobrás. 

Recordo-me, porém, de que não faz muito 
tempo, um dos órgãos de publicidade – ou mais de 
um – nesta Capital, investia contra o Sr. Janary 
Nunes, por atribuir-lhe eiva, que supunha 
desgraciosa – a de ser nacionalista. 

Onde, então, a verdade? Seria o homem de 
ontem ou o homem de hoje? A transmudação dera-
se tão ràpidamente? Não seria de crêr. 

Daí por que, Sr. Presidente, nós, nacionalistas, 
homens reflexivos, aguardaríamos oportunidade 
segura e mais esclarecida para, só então, emitirmos 
a nossa opinião e formarmos o nosso conceito. 

Sr. Presidente, V. Exa. e o Senado não 
desconhecem – porque é recente e, poderia dizer 
mesmo, de todos os dias, – o alarido que se levantou 
contra o Coronel Janary Nunes. V. Exa. e o Senado 
sabem que S. Sa., cheio de entusiasmo, 
proclamando as excelências da Petrobrás, 
desencadeou contra a sua pessoa uma onda de 
derrotismo e desconfiança, cujas origens não desejo 
esmiudar, mas que ficaram sob suspeição até que os 
fatos viessem ou não a confirmar as acusações. 

O SR. JURACY MAGALHÃES –V. Exa. me 
permite um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI – Os 
apartes de V. Exa. honram-me sobremaneira. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pediria a V. 
Exa. para não confundir a campanha de fiscalização 
sôbre a Petrobrás, no sentido de tornar mais eficien- 
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te a sua administração, com o movimento 
entreguista, que merece a nossa total condenação. 
Pessoalmente, tive oportunidade de apresentar à 
Mesa dois requerimentos de informação sôbre fatos 
ocorridos na Petrobrás. Tenho mais quatro 
formulados, mas não os apresentei, porque minha 
sensibilidade política deu-me a intuição de que não 
era conveniente fazê-lo, no momento, para que não 
se pudesse confundir uma voz que deseja o 
aperfeiçoamento da Petrobrás com as que querem a 
destruição da grande emprêsa, da qual tive a honra 
de ser o primeiro Presidente. Considere V. Exa. as 
duas faces do problema. Os que atacam a 
administração do Senhor Janary Nunes nem sempre 
são contrários à Petrobrás, antes desejam vê-la 
fortalecida por administrações eficientes. Pensei 
pedir a transcrição, em nossos Anais, da noticia 
publicada no "Hansons Latin American Letter", 
segundo a qual o Govêrno brasileiro estaria 
preparando um plano para rever a política nacional 
do petróleo. Dêsse documento, creio, tiveram ciência 
todos os Srs. Senadores, porque a imprensa o 
publicou. Não houve, porém, qualquer atitude da 
Maioria desta Casa, no sentido de defender ou 
explicar a posição do Govêrno. Assim, não me 
pareceu necessário incluir, nos nossos Anais, aquela 
informação, da mais alta gravidade. Só por isso 
acredito que V. Exa. não se tenha pronunciado, 
como eu não o fiz, sôbre a matéria . 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradeço o aparte de Vossa Excelência. 

Essa distinção eu sempre a fiz e continuarei a 
fazer. A vigilância em tôrno da Petrobrás é 
nacionalista, é nacional. Está a cargo de todos os 
brasileiros e sobremaneira, de nós, parlamentares. 

Quando me referi ao Coronel Janary Nunes foi 
para salientar que, com o espírito de reflexão que 
caracteriza os Senadores, estava aguardando 
qualquer palavra, de caráter oficial, que me 
permitisse ajuizar da sua atitude e dos seus 
propósitos. 

De fato, peço a atenção do Senado  
para uma circunstância que V. Exa., 
 

como os demais pares, não ignoram. Não há muitos 
meses, levantou-se um barulhar tremendo contra o 
Coronel Janary Nunes a propósito de atitudes suas 
interpretadas como marcadamente de caráter 
nacional. 

Os requerimentos que V. Exa. fêz e que virá a 
fazer, só poderão contar com meus aplausos, porque 
reconheço que o nobre colega tem estado ao lado da 
causa da nossa Pátria, que é a do petróleo. 

Faço esta declaração de alma alegre coração 
ligeiro, porque, realmente, assim o entendo. 

O ilustre colega fêz referência a uma 
publicação da "Hanson's Latin American Letter". 
Tenho ouvido vários comentários à mesma, inclusive 
através de discursos de Seixas Dória e outros 
grandes parlamentares que, na Câmara Federal, 
versam proficientemente o assunto. 

Sr. Presidente, com tôda a sinceridade, não 
dou essa importância ao que diz a imprensa 
estrangeira. Não sei se por meu feitio nacionalista, 
tenho, até mesmo, relativo desprêzo por essas 
opiniões. Julgo que o Presidente da República, o 
eminente Senhor Juscelino Kubitschek, tem 
problemas mais graves, mais importantes e 
fundamentais para o Brasil, do que se preocupar 
com o que porventura – e talvez de encomenda – 
digam alguns jornais dos Estados Unidos da América 
do Norte, da Inglaterra, da Itália ou da França. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) – Creio 
não devemos confundir a "Hanson's Latin American 
Letter" com qualquer periódico da imprensa 
americana. Trata-se de publicação especializada, 
que dá informações a estabelecimentos de crédito, a 
firmas que negociam com a América do Sul, com os 
Estados Unidos, ou empresas que aqui se 
estabeleceram. Essas informações, sei bem, são 
muito acatadas no meio americano. Vivi nos Estados 
Unidos por mais de um ano, e recebi informes, 
inclusive, sôbre o conceito por ela expendido  
quando fui nomeado Presidente da Petrobrás.  
É uma fonte de informações muito acatada. Daí, a 
meu ver, a conveniência de o Govêrno pres- 
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tar, logo, esclarecimento público, que desfaça a 
intriga surgida no estrangeiro; não que o Executivo 
brasileiro vá orientar-se pelas notícias da imprensa 
estrangeira, mas para que seja êle bem julgado em 
todos os setores da vida nacional e internacional. 
Julgo estar o Govêrno no dever de, imediatamente, 
esclarecer sua posição, visto não se poder 
desdenhar o valor do que foi dito na referida 
publicação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
obstante pertencer eu à Maioria, creio que a voz 
autorizada para uma resposta a V. Exa. é aquela que 
acaba de solicitar permissão para o aparte: a do meu 
eminente amigo e líder Senador Filinto Müller. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. tem 
autoridade bastante para falar em nome da Maioria, 
cujo quadro honra. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pedi o aparte 
apenas para tranqüilizar o Senado, em face da 
informação prestada pelo eminente Senador Juracy 
Magalhães. Conheço realmente a importância que 
tem a "Hanson's Latin American Let-ter" nos Estados 
Unidos, como órgão que informa os meios 
econômicos e financeiros. Baseada sempre em 
estudos a que manda proceder, suas informações, via 
de regra, têm grande veracidade. Neste caso, 
entretanto, posso assegurar a V. Exa., ao nobre 
Senador Juracy Magalhães, ao Senado e à Nação, 
que o Govêrno da República não está, absolutamente, 
cogitando de alterar a política traçada para o petróleo 
e que podemos simbolizar no desenvolvimento da 
Petrobrás. Em declarações públicas, em – discursos 
pronunciados em vários pontos do território nacional, 
o Chefe do Govêrno tem afirmado seu propósito 
inabalável de prestigiar a Petrobrás, manter a solução 
monopolista do petróleo. Não sômente os  
discursos do Sr. Presidente da República, nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, contestam  
a informação da "Hanson's Latin Ame- 
 

rican Letter", mas também, sua atuação, as 
providências que vem tomando através do ilustre 
Coronel Janary Nunes, para ampliar os serviços da 
Petrobrás, dotando-a de todos os recursos 
necessários para que, realmente, cumpra sua 
finalidade e resolva o problema do petróleo. 
Considero realmente grave a informação prestada 
pela revista norte-americana e justifico, plenamente, 
a preocupação do nobre Senador Juracy Magalhães. 
Afirmo, todavia, ao Senado, que o Govêrno da 
República não pensa em organizar planos para 
modificar a política do petróleo que vem, até hoje, 
seguindo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Antes 
de conceder-lhe o aparte, nobre Senador Juracy 
Magalhães, peço-lhe que me deixe fazer ligeiros 
comentários às palavras do ilustre Líder da Maioria. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não. 
Aguardarei a oportunidade, com o acatamento que 
Vossa Excelência me merece. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, sinto-me com efeito muito honrado com 
as palavras do nobre Líder da Maioria, e creio que já 
deve encontrar-se tranqüilizado o nobre Senador 
Juracy Magalhães. Se o que S. Exa. desejava era a 
manifestação da autoridade, "magister dixiparere 
debemus", aí a tem através da palavra do ilustre 
Senador Filinto Müller, que ressôa como se fôsse a 
do próprio Sr. Juscelino Kubitschek. 

De certo modo, nobre colega Senador Juracy 
Magalhães, não é de hoje que se veicula 
insidiosamente que o Senhor Presidente da 
República tem a intenção de ferir o monopólio 
estatal: Creio mesmo que antecedeu, através de 
seus adversários, a sua posse na Presidência da 
República. De lá para cá, nesse mesmo  
refrão, o continuismo dessa hipótese tem surgido  
aos altos: hoje aqui, amanhã ali, mas sempre  
numa constante que daria o que pensar não fôssem 
as reiteradas declarações de S. Exa.  
de que não pretende, de maneira alguma, 
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infringir ou vulnerar o Estatuto da Petrobrás. 
Sr. Presidente, temos que admitir que o 

cidadão, Presidente da República do nosso País, 
neste caso o maior magistrado político da nossa 
Pátria, quando fala, deve exprimir os seus 
sentimentos, os seus pensamentos e, também, a 
verdade; enquanto não se demonstrar o contrário, 
temos que dar êsse crédito de imensa confiança ao 
Senhor Juscelino Kubitschek. 

Ora, o Sr. Presidente da República, através de 
todos os órgãos por que se manifesta, não tem tido 
outra linguagem. Seja nos discursos que profere 
através da "Voz do Brasil", seja nos que tem 
proferido noutros recantos de nosso País,  
não se ouviu ainda, de Sua Excelência, qualquer 
afirmação no sentido de modificar o Estatuto da 
Petrobrás. 

Ouvirei, agora, o nobre colega Senador Juracy 
Magalhães, cujo aparte me honrará. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ouvi a 
declaração do nobre Líder da Maioria com grande 
acatamento. Não tenho razões para me enfileirar 
entre aquêles que, como V. Exa., concedem imenso 
crédito de confiança ao Sr. Presidente da República. 
Entendo, porém, que uma declaração, trazida ao 
Senado pela voz autorizada do Líder da Maioria é de 
molde a tranqüilizar a opinião pública brasileira. Os 
fatos é que evidenciarão se, na realidade, por trás 
dessa cortina, há alguma manobra entreguista ou se, 
ao contrário, os brasileiros podem estar tranqüilos de 
que a Petrobrás continuará, triunfalmente, a cumprir 
a sua tarefa patriótica. 

Devo ainda declarar a V. Exa. – argumentando 
sôbre a distinção que é indispensável fazer entre os 
que criticam a Petrobrás, para torná-la mais eficiente, 
e aquêles que o fazem com o propósito de destruí-la 
– que os meus dois requerimentos versaram 
assuntos da mais alta importância econômica para a 
Petrobrás e para o Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Congratulo-me com Vossa Excelência por êste fato. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Um  
dêles era sôbre o terminal marítimo de 
 

Santos, cuja não construção importaria num prejuízo 
anual, para a emprêsa e a economia nacional, 
superior a 1 milhão de dólares. Quem assinou o 
contrato para o fornecimento de óleo de Cubatão foi 
a diretoria da Petrobrás, sob a minha presidência. 
Numa das cláusulas, estava previsto que, depois de 
dois anos de iniciado o fornecimento, haveria uma 
diferença de oito cêntimos por barril de óleo 
importado, se êste pudesse vir ao Brasil em 
supertanques, em vez de nos navios petroleiros, que 
atualmente o transportam. Não tendo sido adotadas, 
oportunamente, providências para a construção 
dêsse terminal marítimo, houve erro gravíssimo de 
administração. O meu requerimento dava ao 
Presidente da Petrobrás ensejo de esclarecer a 
posição da atual Diretoria, em face do problema. 
Dois dias depois de apresentado o requerimento, S. 
Exa. telefonou-me pedindo para conversar comigo. 
Marquei-lhe uma hora, nesta Casa. Passados 
quarenta minutos da hora aprazada, liguei o telefone 
para a presidência da Petrobrás; e o assistente 
administrativo do Coronel Janary Nunes informou-me 
que S. Exa. se esquecera do compromisso. Viria, no 
entanto, entender-se comigo em outra oportunidade; 
e pedia um milhão de desculpas, pois estava com 
dois estrangeiros conversando sôbre outros assuntos 
de importância para a Petrobrás. Não deu S. Exa. 
mais qualquer informação a respeito, e sequer 
respondeu aos meus requerimentos. O segundo 
dêles, conforma V. Exa. sabe, versava sôbre o 
emprêgo inapropriado do óleo de Mataripe na usina 
de Cubatão, com graves conseqüências técnicas. 
Dei a S. Exa., o Sr. Presidente da Petrobrás, 
oportunidade de esclarecer os motivos por que assim 
procedera. Quem administra uma emprêsa como a 
Petrobrás deve fazê-lo com janelas de vidro, para 
que tôda a opinião pública veja o que se está 
passando. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não creio 

seja atitude de fortalecimento da Petrobrás o silêncio 
em que S. Exa. se enclausurou. Perdoe-me o  
nobre orador a extensão do aparte, o qual visava a 
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esclarecer atitude muito nítida em face da Petrobrás. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O 

aparte do nobre Senador Juracy Magalhães é assaz 
esclarecedor. Coloca-me à vontade, inclusive para 
declarar que não estou defendendo ou criticando a 
administração do Coronel Janary Nunes. Na 
verdade, ocupei a tribuna para dar uma explicação 
ao "Diário de Notícias", agradecendo-lhe a cortesia, 
pela circunstância de ter estranhado o nosso silêncio 
– direi, melhormente, o meu silêncio – em derredor 
dêste assunto. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
todo o prazer. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Aproveito a 
oportunidade para fazer um comentário em  
tôrno da nota do brilhante órgão da imprensa 
carioca, "Diário de Notícias". Êsse jornal, 
naturalmente, esqueceu-se de que sou substituto do 
Senador Domingos Vellasco e não tratei ainda do 
assunto, nesta Casa. Declaro, por isto, a V. Exa. e 
àquele matutino, neste momento, que me coloco na 
mesma linha nacionalista dos demais companheiros 
do Senado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
muita honra para todos nós. 

O SR. COSTA PARANHOS: – 
Oportunamente, após estudo mais acurado da 
matéria, ocuparei a tribuna. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, estou na esperança de que o Coronel 
Janary Nunes, o quanto antes, acorra ao pregão do 
nobre Senador Juracy Magalhães, oferecendo-lhe a 
resposta elucidativa de que tanto precisa, e,  
mais do que êle, todos nós. Estou certo de que 
aquêle ilustre militar fornecerá, com os 
conhecimentos que possui, explicação satisfatória. 
Mas, se o não fizer, pode o nobre colega estar certo 
de que êle terá reprovação dos nacionalistas,  
pois a questão do petróleo é tão fundamental, para 
nós, que não conhecemos fronteiras partidárias. 
Sabe o nobre Senador Juracy Magalhães – que 
dêsse fato é um dos grandes pregoeiros – que o 
 

partido a que se filia e do qual é, ao mesmo tempo, 
preclaro Líder nesta Casa, foi um dos defensores do 
monopólio estatal do petróleo no Brasil. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Foi por 
emenda da União Democrática Nacional que se 
estabeleceu o monopólio estatal, na criação da 
Petrobrás. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É bem 
verdade, porém, Senhor Presidente, que o sub-líder 
nesta Casa, da União Democrática Nacional, foi um dos 
combatentes mais tenazes contra o monopólio estatal do 
petróleo. Daí afirmar eu que a questão transcende as 
fronteiras partidárias; é assunto do mais alto, do mais 
acendrado patriotismo, diante do qual, brasileiro algum 
pode recuar, sejam quais forem as conseqüências. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. mais um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não, com prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Devo 
esclarecer a V. Exa. que justamente por isso o 
assunto foi agora ventilado na última convenção da 
União Democrática Nacional, na qual ficou 
estabelecida, como linha geral do Partido – a que 
todos os correligionários devem obediência – a 
defesa do monopólio estatal da Petrobrás. Informo, 
ainda, a V. Exa., que alguns companheiros, que 
divergiam dessa orientação, usavam de um direito 
seu, pois não era, até então, ponto do programa do 
Partido. Agora não; existe uma decisão da 
Convenção do Partido, o órgão supremo para fiar as 
diretrizes partidárias. Daqui por diante, V. Exa. verá a 
União Democrática Nacional inteiramente unida para 
cumprir a deliberação do Partido. Se V. Exa., no 
entanto, se lembra de que, no nosso setor, houve 
alguma voz isolada de combate à criação da 
Petrobrás, como monopólio estatal, pondero-lhe que 
nas fileiras do Partido Social Democrático se 
encontra a voz mais tenaz, a qual, antes e depois de 
criada a Petrobrás, vem batalhando, 
sistemàticamente, contra a continuidade dessa linha 
de exploração do petróleo nacional. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não há 
dúvida; e sinto-me mui à vontade para reconhecer o que 
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V. Exa. revela. Eis por que frisei não pertencer a 
questão da Petrobrás a nenhum partido, pois é do 
interêsse do Brasil. Acredito mesmo, existam 
brasileiros, de boa fé, compenetrados de que seria 
melhor uma reforma do Estatuto da Petrobrás. Nós, 
nacionalistas, entretanto, após meditarmos, 
chegamos à conclusão de que tão poderosos são os 
meios de que dispõem os trustes, para investirem 
contra o monopólio estatal, que a menor brecha 
provocaria a avalanche de água que se derrama 
através de uma rutura, como a dos nossos açudes 
sertanejos. Iria tudo de cambulhada; seria tudo 
levado de roldão. 

Meu nobre colega, quando fiz referência ao 
Sub-Líder da União Democrática Nacional, que 
defendeu, nesta Casa, ponto de vista oposto ao 
nosso, não foi, nem de longe, com o pensamento de 
diminuir o esfôrço patriótico e dedicado daquele 
partido, na defesa do monopólio estatal. Quis, 
apenas, acentuar o aspecto unilateralíssimo de que, 
do lado da UDN, também houve quem, com a 
responsabilidade até de liderança, contravindo uma 
idéia geral do seu partido, não de modo oficial, mas 
oficioso, se levantasse contra o monopólio estatal. 
Não quis, nem de longe, declarar que nas fileiras de 
outros partidos, não houvessem opositores ainda 
mais ferrenhos, porque seria eu ignorar que, nesta 
Casa, teve assento o Senador Assis Chateaubriand, 
meu grande adversário, cujo nome declino com o 
maior acatamento. Foi S. Exa., com efeito, quem 
proferiu as orações mais veementes, senão 
violentas, contra o monopólio estatal do petróleo; 
mas à sua frente, Senhor Presidente, logo aos 
primeiros passos, surgiu aquêle, o excelso, que foi 
Landulpho Alves, eminente colega que recordo com 
reverência e saudade, e que escreveu uma obra 
admirável que todos podemos manuseiar, a 
propósito da questão do petróleo no mundo e, 
especialmente, no que interessava à economia 
brasileira. 

Em outros Partidos também surgiram vozes 
altas e eloqüentes, vozes vulcânicas, que forjaram o 
instrumento de redenção nacional que é, com efeito, 
a Petrobrás. 

Sr. Presidente, posso compreender as 
divergências, sem que isso importe, da parte dos que 
discordam, na mínima das mínimas diminuições, dos 
homens de idéias, dos homens de pensamento, dos 
homens de cultura, dos homens de observação, dos 
homens de responsabilidade pública, que podem, 
sob prismas diversos, encarar um problema como a 
questão do petróleo; encontrarão, talvez, fórmulas 
que apresentem como as melhores; poderão 
esquadrinhar o assunto de modo que os aspectos 
nos pareçam sedutores. Mas, o que fizemos, o que 
fêz o Parlamento, foi encontrar uma linha através da 
qual se norteasse, ou se orientasse melhormente, 
sopezando responsabilidade e conveniências, 
olhando para o mundo, encarando os fatos políticos 
e sociais, chegando, afinal, à conclusão de que, 
entre os males, o menor seria o de encontrar a linha 
rígida em que colocou o Estatuto Nacional do 
Petróleo. Isto porque, no fundo da alma nacional, nas 
estratificações mais íntimas do sentimento brasileiro, 
estava o instinto de que era preciso reagir fôsse 
como fôsse, contra os arremêssos poderosos do 
capitalismo internacional. 

O povo brasileiro defendeu-se com as armas 
de que dispunha, armas realmente redentoras e que 
propiciarão às gerações que estão por vir, dias 
melhores, de paz e de tranqüilidade. 

Sr. Presidente, como explicava, nos  
introitos desta obscura oração, era justamente,  
a necessidade de conhecer os esclarecimentos  
de caráter oficial que me conduzia a examinar,  
com o maior escrúpulo, qualquer assunto que  
se referisse à Petrobrás. Sou apontado como  
um exaltado. Alguém me tem, creio eu, como um 
inimigo do capital estrangeiro. Há quem diga, que  
ao alienígena, também sou hostil. Tudo isso  
se clama, conclama e brame por tôda a parte, 
contribuindo para uma atmosfera irreal, pelos 
aspectos negativos com que apresentam minhas 
atitudes e focalizam meus propósitos. V. Exa. porém, 
Senhor Presidente, que, de há muito, acompanha 
meus passos, há de ter notado que sempre  
havia de minha parte larga margem de benevolência 
para o capital construtivo, às iniciativas remu- 
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neradas, a tudo aquilo que traz, para nós, melhores 
dias, não negando a vantagem do dinheiro 
estrangeiro que se incorpora à nossa vida, porém, 
recusando ao capital de fachada, de mentira, ao 
capital que vem para voltar em dólares triplicados, as 
virtudes que muita gente apregoa. 

Tenho defendido, constantemente, desta 
tribuna, os direitos de nossa gente, as necessidades 
do nosso povo, escorchado por uma política 
econômica nefasta que se procastina através dos 
governos e que precisamos de remediar, se 
quisermos pôr paradeiro à miséria do povo. 

Tenho proclamado aos trabalhadores, sem ser 
trabalhista, mas com a orientação social, que a 
posição dos homens de responsabilidade do meu 
país é a de enfrentar e dominar angústia que se 
debruça sôbre todos nós. 

Da Bahia veio o primeiro jôrro de sangue novo. 
A terra de Ruy Barbosa abriu o flanco dadivoso; na 
Amazônia, cheia de selva misteriosa, também o 
Brasil palpita num coração de petróleo. 

Em tôda a parte, as esperanças vêm alentar 
os brasileiros, e, de tôda parte, esperamos que nos 
advenha o raio de uma nova era, que surja uma nova 
época de redenção e emancipação econômica, de 
que tanto estamos carecidos, para nos libertarmos 
das garras do capitalismo internacional, sobretudo do 
mais nefasto que é o capitalismo dos Estados Unidos 
da América do Norte. 

Sr. Presidente, como já disse, e vou repeti-lo, 
enquanto não realizarmos essa ablação, pode V. 
Exa. estar certo de que continuaremos imersos 
nesse insflacionismo que desonra as energias de 
nosso País. O mal não está sòmente aqui dentro; 
encontra-se também lá fora. Os tentáculos do polvo 
capitalístico norte-americano reduzirão nosso País à 
miséria, se, quanto antes, os brasileiros não 
despertarem dessa sonolência, dêsse sonho de ópio, 
para se darem a si mesmos, num esfôrço conjugado, 
a bem dos interêsses de nossa Pátria. 

É contra êsse torpor, Sr. Presidente, que tenho 
alteado, minha voz de nacionalista. É contra isso 
que, em nome do povo brasileiro escorchado, tantas 
 

vêzes ocupo esta tribuna, servindo de escárneo à 
publicidade paga, mas criando, queiram ou não 
queiram, fôrça de ôntem em contato com a terra, que 
é o solo onde nascemos e pelo qual pelejarei em 
todos os dias de minha existência, e continuarei 
ocupando a tribuna, enquanto me permitir o mandato 
que confiou o povo do Rio Grande do Norte. 

Sr. Presidente, com efeito, Sua Excelência, o 
Presidente da República, por mais de uma vez tem 
sido convidado a falar em tôrno de seus propósitos e 
de sua orientação, no que se refere ao programa do 
monopólio estatal do petróleo. Posso asseverar ao 
Senado, sem receio de contestação, que o Sr. 
Juscelino Kubitschek, não fêz, uma só vez, até hoje, 
qualquer declaração, que contrariasse o Estatuto da 
Petrobrás. Não posso investir contra o Presidente de 
República, sob o critério de mera suposição ou de 
mera conjetura. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Pelo  
contrário, Sua Excelência tudo tem feito a favor 
dessa política. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado pelo aparte de Vossa Excelência. 

Não podemos, Sr. Presidente, porque  
dentro de suposições, nos perderíamos. As 
suposições são realmente elásticas, e, dentro de  
sua elasticidade, onde chegaríamos? Temos de 
repetir, conforme disse, que as afirmativas de  
Sua Excelência, de que não influirá para que alterem 
o monopólio estatal do petróleo, devem não só  
ser admitidos, como acreditadas. Só fatos podem 
desmentir ou desacreditar o Sr. Presidente da 
República. Enquanto êstes não surgirem, seria 
aleivosia de nossa parte quiséssemos estruturar 
acusação infundada que, de maneira alguma, 
poderia honrar-nos. 

Se o Senhor Juscelino Kubitschek, em  
alguns dos seus passos, de suas palavras, de  
suas atitudes, houvera manifestado a intenção  
de opor-se à Petrobrás, asseguro a V. Exa., Sr. 
Presidente, que eu estaria nesta tribuna, ôntem 
como hoje, para censurar-lhe àsperamente o 
procedimento. 
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O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
todo o prazer. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Aliás, até hoje, 
o Sr. Presidente da República jamais voltou atrás do 
que afirmara, como candidato à Presidência da 
República, sôbre assuntos básicos, em relação ao 
Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Muito obrigado a V. Exa., que, vai com seu  
aparte, além das lindes a que limitei meu discurso. 
Sua contribuição, entretanto, não deixa de ser 
eficiente, e, esclarecedora. 

Sr. Presidente, está assim respondido o tópico 
que se refere à minha pessoa, neste brilhante 
vespertino que leio constantemente, o "Diário de 
Notícias". 

Quero, no remate, agradecer ao Redator,  
a maneira amável com que versou o assunto, 
sobretudo no que se refere à minha modesta pessoa. 
Desejo, ainda, declarar ao País, que esta tribuna não 
é minha; não me pertence; ela é, realmente, do povo. 
Para esta tribuna mandou-me uma das menores 
coletividades políticas do País, o Estado do Rio 
Grande do Norte. Mandou-me com a altivez 
generosa de seus filhos; mandou-me para que eu 
fôsse o intérprete dos seus pensamentos, a voz do 
seu coração; para que eu fôsse, nesta Casa, a sua 
língua ardente, tórrida, como seus campos; mandou-
me, para que viesse dizer à Nação que, se somos 
pequenos em superfície, temos uma alma capaz de 
abraçar o Brasil. 

Aqui estou, Sr. Presidente, mais uma vez,  
no cumprimento dêsse dever imperioso, e para  
dizer a V. Exa. que sou nacionalista, e defenderei, 
enquanto fôrças tiver, contra tudo e contra todos, o 
monopólio estatal do petróleo. (Muito bem; muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Há outros Srs. 
Senadores inscritos. Entretanto, estando para 
esgotar a hora do expediente, dar-lhe-ei a palavra 
depois da ordem do dia. 

Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 
Filinto Muller. 

E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 173, DE 1957 
 

Tendo em consideração a relevância do 
problema da reforma tarifária das alfândegas, cuja 
realização vem sendo instantemente reclamada pelos 
interêsses econômicos e financeiros do país, e 
atendendo à necessidade de se preparar desde já o 
Senado para o pronunciamento que, oportunamente, 
terá de dar sôbre o respectivo projeto, requeiro, com 
fundamento no artigo 37 do Regimento Interno, seja 
constituída uma Comissão Especial de nove membros 
para iniciar imediatamente os necessários estudos 
para êsse fim, inclusive acompanhando, pelos meios 
adequados, os que se processarem na outra Casa 
do Congresso, ou em órgãos especializados do 
poder público ou de natureza privada. 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1957. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será discutido e votado depois da 
ordem do dia. 

Vai ser lido outro requerimento. 
E' lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 174, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 75, de 1957, que autoriza a abertura 
dos créditos especiais de Cr$ 1.500.000,00 e de Cr$ 
1.500.000,00, para atender ao pagamento dos 
auxílios concedidos à Policlínica Geral do Rio de 
Janeiro pela Lei 2.119, de novembro de 1953, e ao 
Hospital do Pronto Socorro da cidade de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba. 

Sala das Sessões, em 20-5-1957 – Gilberto 
Marinho – Daniel Krieger – Filinto Müller – Argemiro 
de Figueiredo – Juracy Magalhães – João Villasbôas 
– Lutterbach Nunes – Ezechias da Rocha – Julio 
Leite – Rui Palmeira. 
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O SR. PRESIDENTE: – Também êsse 
requerimento será apreciado depois da ordem do 
dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara número 130, de 1955, que dispõe 
sôbre a extinção da Comissão Especial de Faixa de 
Fronteiras e transferência dos encargos e dotações 
da mesma Comissão; tendo pareceres: I – Sôbre o 
Projeto (números 79, 80 e 232, de 1956) das 
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável; de 
Segurança Nacional, favorável; e de Finanças, 
favorável, com modificação. II – Sôbre as emendas 
(números 141 a 143, de 1957) das Comissões: de 
Constituição e Justiça, favorável, de Segurança 
Nacional, contrário de Finanças, favorável, 
oferecendo a de número 1-C e favorável à de 
número 2. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 

requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 175, DE 1957 

 
Nos têrmos dos arts. 126, letra i, e 155, letra a, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara, nº 130, de 
1955, a fim de que sôbre êle seja ouvida a Comissão 
de Relações Exteriores. 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1957. – 
Othon Mäder. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do plenário, o projeto é retirado da Ordem do 
Dia, para audiência da Comissão de Relações 
Exteriores. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 132, de 1952, substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado número 5, de 1949, que torna sem efeito 
o Decreto-lei número 5.784, de 30 de agôsto do 
1943, que anexou a Estrada de Fer- 

ro Maricá à Estrada de Ferro Central do Brasil;  
tendo pareceres favoráveis (números 37 a 39, de 
1953) das Comissões de: Constituição e Justiça, 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

(Pausa). 
O SR. FILINTO MÜLLER *: – Senhor 

Presidente, solicitei a palavra para prestar 
esclarecimentos sôbre a matéria cuja discussão V. 
Exa. acaba de anunciar, a fim de que não paire 
dúvida no espírito dos Senhores Senadores. 

Votamos, e o Poder Executivo sancionou 
projeto de lei que determinou a transformação das 
estradas de ferro da União em sociedades anônimas, 
e agora, vamos legislar sôbre o mesmo assunto, 
desincorporando da Central do Brasil duas emprêsas 
ferroviárias para incorporá-las à Leopoldina. 

A proposição inicial, apresentada pelo 
eminente Senador Alfredo Neves, determinava 
imperativamente a revogação do Decreto número 
5.784, de 30 de agôsto de 1943, que anexou a 
Estrada de Ferro Maricá à Central do Brasil, e 
traçava normas quanto à efetivação da incorporação. 

Depois do andamento normal no Senado, foi 
remetida à Câmara dos Deputados e de lá voltou 
com o substitutivo que vamos, agora, apreciar. 

Se se tratasse de determinação imperativa, da 
incorporação das Estradas de Ferro Maricá e 
Teresópolis à Leopoldina, como rezava o anterior 
projeto, evidentemente, seria inconveniente a 
aprovação do substitutivo. Não poderíamos saber, 
neste momento, se entraria ou não em choque  
com a lei referente à Rêde Ferroviária Nacional  
S. A. 

A Câmara dos Deputados, entretanto, muito 
acertadamente, transformou aquela determinação 
imperativa do artigo 1º do Projeto Alfredo Neves em 
autorização: 

E' o Poder Executivo autorizado  
a promover, pelos meios regula- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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res, a incorporação da Estrada de Ferro Maricá e da 
Estrada de Ferro Teresópolis à Estrada de Ferro 
Leopoldina". 

Nos artigos subseqüentes, determina-se o 
levantamento do acervo do material dessas ferrovias. 

Se rejeitássemos o substitutivo da Câmara dos 
Deputados, para ficarmos com o Projeto original, 
aprovado pelo Senado, dificultaríamos a aplicação da 
nova lei referente à Rêde Ferroviária Nacional S. A. 

O Substitutivo da Câmara "autoriza", 
simplesmente, o Poder Executivo. Claro que,  
se inconveniente para a boa política ferroviária,  
a incorporação das Estradas de Ferro Maricá e 
Teresópolis à Leopoldina, e, ao contrário, conveniente, 
a manutenção de seu vínculo com a Central do 
Brasil, o Govêrno não se valerá da autorização. 

O Senado deve aprovar o Substitutivo da 
Câmara, rejeitando, em conseqüência, o projeto 
original do Senado. 

São êstes, Sr. Presidente, os esclarecimentos 
que entendi do meu dever trazer ao Plenário. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Mais nenhum Senador pedindo a palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

Em votação o substitutivo. 
Os Senhores Senadores que aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado, e, conseqüentemente, 

prejudicado o projeto. 
E' o seguinte o projeto aprovado que  

vai à Comissão de Redação. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 132, DE 1952 

 
Emenda substitutiva da Câmara dos 

Deputados ao Projeto de Lei do Senado Federal que 
revoga o Decreto-lei número 5.784, de 30 de agôsto 
de 1943, que anexou a Estrada de Ferro Maricá à 
Estrada de Ferro Central do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado  

a promover, pelos meios regulares, a incorporação  
da Estrada de Ferro Maricá e da Estrada de  
Ferro Teresópolis à Estrada de Ferro Leopoldina. 

Parágrafo único. O Ministério da Viação  
e Obras Públicas, por intermédio do Departamento 
Nacional de Estradas de Ferro, providenciará, para a 
imediata organização do inventário dos bens que 
integram o patrimônio das duas Estradas, devendo 
ser concluído até à data de suas transferências à 
Estrada de Ferro Leopoldina. 

Art. 2º O Ministério da Viação e Obras 
Públicas providenciará acêrca da adaptação  
do pessoal constante das tabelas numéricas de 
mensalistas e diaristas das Estradas de Ferro Maricá 
e Teresópolis, que passarão a integrar as 
respectivas tabelas da Estrada de Ferro Leopoldina, 
ressalvados os direitos e vantagens relativamente  
à antiguidade de referências dos funcionários das 
estradas incorporadas. 

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

E' o seguinte o projeto prejudicado: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica revogado o Decreto-lei número 

5.784, de 30 de agôsto de 1943, que anexou a 
Estrada de Ferro Maricá à Estrada de Ferro Central 
do Brasil. 

Art. 2º A arrecadação dos bens da Estrada  
de Ferro Maricá far-se-á pelo inventário a que se 
refere o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto-lei 
citado. 

Art. 3º Enquanto o Govêrno Federal não 
houver realizado o plano de distribuição e 
organização ferroviário do Estado do Rio de  
Janeiro, a Estrada de Ferro Maricá terá 
administração própria, subordinada ao Ministério  
da Viação e Obras Públicas e provida 
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do quadro próprio de funcionários existente à data da 
sua anexação, todos com direitos, regalias e 
vantagens correspondentes aos dos ferroviários da 
União, inclusive os decorrentes da Lei número 488, 
de 15 de novembro de 1948, que alterou os 
vencimentos dos funcionários federais. 

Art. 4º O. Poder Executivo providenciará, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, no sentido de 
estabelecer, no prazo de três anos, a contar da data 
em que esta lei entrar em vigor, as ligações, de Cabo 
Frio a Rio Dourado, via terrestre, e de Niterói ao Rio 
de Janeiro, via marítima, visando ao tráfego mútuo 
com a Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Art. 5º Fica restabelecido no Quadro I do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, um cargo de 
Diretor, padrão CC-3 em comissão. 

Art. 6º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, um 
crédito especial de Cr$ 18.947.000,00 (dezoito 
milhões e novecentos e quarenta e sete mil 
cruzeiros) para ocorrer às despesas normais de 
custeio da Estrada de Ferro Maricá, no corrente 
exercício. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 350, de 1956, que considera de utilidade 
pública a Sociedade Pestalozzi do Brasil e autoriza o 
Govêrno Federal a desapropriar imóvel para ser 
doado àquela instituição; tendo pareceres favoráveis, 
sob números 284 a 286, de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça; de Educação e Cultura e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

(Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 

E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 
sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 350, DE 1956 
 

(Nº 1.067, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Considera de utilidade pública a Sociedade 
Pestalozzi do Brasil e autoriza o Govêrno Federal a 
desapropriar imóvel para ser doado àquela instituição. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Sociedade Pestalozzi do Brasil é 

considerada de utilidade pública pelos relevantes 
serviços humanitários prestados à coletividade 
brasileira. 

Art. 2º Fica o Govêrno Federal autorizado a 
desapropriar o imóvel situado à Rua Gustavo 
Sampaio, 29, antigo nº 1, no Leme, Distrito Federal, 
esquina à Praça Almirante Noronha, com fundos 
para a Avenida Atlântica, correndo as despesas de 
indenização pelo Ministério da Educação e Saúde. 

Art. 3º – Decretada a desapropriação,  
nos têrmos do artigo anterior, fica o Govêrno Federal 
autorizado a doar aquêle imóvel à Sociedade 
Pestalozzi do Brasil, instituição com personalidade 
jurídica, que visa a prestar à infância e adolescência 
desajustadas, assistência pedagógica, médica e 
social, para nêle instalar sua sede central. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 386, de 1956, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 10.000.000,00 para socorrer as vítimas da 
tromba d'água ocorrida na cidade de Monte Alegre, 
Estado do Pará; tendo parecer favorável, sob 
número 299, de 1957, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

(Pausa). 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 386, DE 1956 

 
(Nº 1.220-B, de 1956, da Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00 para socorrer as vítimas da tromba 
d'água ocorrida na cidade de Monte Alegre, Estado 
do Pará. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de  
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), 
destinado a socorrer as vítimas da tromba d'água 
que destruiu parte da cidade de Monte Alegre, no 
Estado do Pará. 

Art. 2º O Poder Executivo aplicará o crédito de 
que trata o artigo anterior, em entendimento e 
cooperação com o Govêrno do Estado do Pará e a 
Prefeitura de Monte Alegre, nas condições, a seu 
critério, mais convenientes. 

Art. 3º O crédito a que se refere o art. 1º, desta 
lei, será, automàticamente, registrado pelo Tribunal 
de Contas ao Tesouro Nacional. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 29, de 1957, que cria na Polícia Militar do Distrito 
Federal o Quadro de Subtenentes, aumenta o efetivo 
de motoristas e dá outras providências; tendo 
pareceres, sob números 277 e 278, de 1957, das 
Comissões, de Segurança Nacional, favorável e de 
Finanças, favorável, com as emendas que oferece 
de números 1-C e 2-C. 

O SR. PRESIDENTE: – Foram enviadas à 
Mesa, 4 emendas que vão ser lidas. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 3 
 

Eleve-se para 55 (cinqüenta e cinco) o efetivo 
de subtenentes. 

 
Justificação 

 
O efetivo fixado neste artigo está em completo 

desacôrdo com a discriminação do seu respectivo 
parágrafo, senão vejamos matemáticamente: 

a) A Policia Militar será dotada orgânicamente 
de 9 (nove) Unidades, sendo 7 (sete) de Infantaria,  
1 (uma) de Cavalaria e 1 (uma) de Serviços 
Auxiliares; 

b) Cada uma dessas Unidades da Infantaria e 
Cavalaria é constituída de 5 (cinco) subunidades, 
logo teremos: 8x5-40; 

c) O Batalhão de Serviços é constituído de 3 
(três) subunidades; 

d) Além dos efetivos citados nos itens "b" e "c" 
teremos de adicionar, em obediência ao parágrafo 
único do referido artigo 1º, o seguinte: 

 
– Companhia de Metralhadoras Motorizadas .... 1 
– Escola de Formação de Oficiais ..................... 1 
– Seção Complementar do Serviço de Saúde ... 1 
– Contingente Especial da Escola de Recrutas . 1 
– Músicos (7 Unidades de Infantaria e 1 de 

Cavalaria) ........................................................ 8 
 
Enfim, se efetuarmos a soma, teremos um 

total de – 55 (cinqüenta e cinco) subtenentes. 
Donde se conclui que o efetivo fixado deve  

ser o de cinqüenta e cinco (55) subtenentes, e não 
como consta, por equívoco, no art. 1º do projeto, isto 
é, o artigo precisa ficar de acôrdo com o seu 
parágrafo. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Suprima-se o parágrafo único do art. 2º. 
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Justificação 
 

Ora, as sanções disciplinares aplicáveis aos 
militares da Polícia Militar já estão previstas no 
Regulamento Disciplinar, Decreto 3.274, de 16 de 
novembro de 1938 e são diferentes, em inúmeros 
pontos, dos 87 artigos que compõem o Regulamento 
Disciplinar do Exército, Decreto 8.835, de 23 de 
novembro de 1942, donde se conclui, lògicamente, 
que não podemos mandar aplicar sòmente aos 
componentes do novo quadro o RDE, o que seria 
verdadeiro absurdo discriminatório, além de acarretar 
sérios embaraços administrativos. 

Caso o nobre relator não concorde com a 
supressão ora sugerida, então se mande aplicar o 
RDE a todo o pessoal da PM, o que a meu ver seria 
o mais acertado, considerando que os Códigos da 
Justiça Penal e Militar já são aplicáveis aos militares 
da PM. 

 
EMENDA Nº 5 

 
No art. 4º Onde se lê: "...Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores..." 
Leia-se: "...Comandante-Geral..." 
Sendo, atualmente, as graduações de  

cabo e sargento (3º, 2º e 1º) e a promoção  
de Aspirantes a Oficial, efetuadas por ato do 
Comandante-Geral da PM, lógico é que a promoção 
de uma praça especial (subtenente), que está 
colocada na hierarquia militar dentre o Aspirante a 
Oficial e 1º sargento, deverá ser efetuada por todo o 
Comandante da Corporação e não pelo Ministro de 
Estado. 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1957. – 
Alencastro Guimarães. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Suprima-se o art. 9º. 

 
Justificação 

 
A supressão dêste artigo é um imperativo  

da crescente motorização dos serviços policiais  
no seu aperfeiçoamento qualificativo em que vêm 
sendo empregados os elementos da Polícia Mili- 
 

tar, isto é, serviços de rádio patrulhas, radiotrânsito e 
mais de uma centena de motocicletas, jipes, carros 
choque, ambulância, etc. etc. 

A utilidade dêsses transportes, permite 
atender a maior número de pontos a policiar. 

Por outro lado, convém ressaltar que o atual 
Sr. Presidente da República, há poucos meses 
enviou à Câmara dos Deputados, a Mensagem 
número 734, de 15 de dezembro de 1956, 
encarecendo a urgente necessidade do aumento de 
1.309 homens para a PM, "diante do crescente 
número de atentados à vida e à propriedade 
ocorridos recentemente nesta Capital", conforme 
consta expressamente daqueda exposição. Logo, 
não seria compreensível que mantivéssemos o corte 
de 81 soldados motoristas. 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1957. – 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

O projeto, assim emendado, volta às 
Comissões de Segurança Nacional e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 
constante do avulso da Ordem do Dia. 

Vou submeter à apreciação do Plenário, os 
requerimentos números 173 e 174, lidos na hora do 
Expediente. 

Em discussão o Requerimento número 173, de 
1957, do Sr. Filinto Müller, de constituição de uma 
Comissão Especial de 9 membros para iniciar 
imediatamente os estudos relacionados com o 
projeto de reforma tarifária, sôbre o qual o Senado 
deverá pronunciar-se brevemente. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

Está aprovado. 
A Comissão a que alude o requerimento será 

organizada oportunamente. 
O SR. FILINTO MÜLLER (para  

declaração de voto) *: – Sr. Presiden- 
 
__________________ 
*Não foi revisto pelo orador. 
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te, receava pedir a palavra para justificar meu 
requerimento, mas a votação ficaria adiada para a 
sessão de amanhã. Reservei-me, pois, para falar em 
declaração de voto. 

Sr. Presidente, talvez seja esta a primeira vez 
que, no Senado, se cogite da criação de comissão 
especial para estudar assunto em andamento na 
outra Casa do Congresso. Considerei, entretanto, 
acertada a iniciativa, porque a matéria a que se 
refere o requerimento é daquelas que se revestem 
da mais alta importância para a vida nacional. 

E' criada, pela decisão que acabamos de 
tomar, uma comissão especial de Senadores,  
para estudar, desde já, o Código de Tarifas,  
em elaboração na Câmara dos Deputados. Se  
não me falha a memória, o Poder Executivo  
enviou anteprojeto à Câmara, e esta, dada a 
relevância da matéria e sua vasta contextura; 
entendeu acertado constituir uma subcomissão 
mista, composta dos mais altos valores das 
Comissões de Finanças e de Economia, à qual 
incumbiu estudar e aperfeiçoar o anteprojeto 
governamental submetendo, oportunamente, projeto 
à apreciação do Plenário. 

Durante quatorze meses trabalhou a 
subcomissão; e depois de exaustivo e consciencioso 
exame da matéria, apresentou a proposição ora em 
curso na outra Casa do Congresso. 

Pedi, na Câmara Federal, fôssem enviados 
avulsos do projeto aos Senhores Senadores 
integrantes das Comissões de Finanças, Economia e 
Constituição e Justiça; a providência não me parece 
suficiente. Daí, o meu requerimento. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Se, como  

V. Exa. diz, pela primeira vez se pede a instituição de 
comissão dessa natureza, o seu ato é prova patente 
do cuidado com que procura estudar os assuntos 
antes que cheguem ao Senado. Demonstra, da  
parte do nobre Líder, o critério com que sempre 
procura conduzir as matérias de interêsse do Go- 
 

vêrno, nesta Casa, e, ao mesmo tempo, o acêrto 
com que evita o julgamento precipitado do projeto, 
realmente dos mais importantes que passarão, êste 
ano, pela Casa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Mendonça Clark e a 
generosidade dos seus conceitos a meu respeito. 

Sr. Presidente, a proposição em andamento 
na Câmara dos Deputados, como disse, foi estudada 
cuidadosamente por um órgão compôsto de técnicos 
das suas Comissões de Finanças e de Economia. 

Minha idéia é que o Senado organize uma 
Comissão, não adstrita exclusivamente àquele 
âmbito, mas que inclua os elementos 
reconhecidamente capazes em matéria de 
economia. Dentre eles, pediria vênia para citar o 
eminente Senador Alencastro Guimarães, não só 
estudioso, mas também mestre no assunto. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Obrigado a V. Exa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – E o nobre 
Senador Mem de Sá. Gostaria também de incluir, 
pelo Partido Social Democrático, o Senador 
Mendonça Clark, mas S. Exa. já me notificou que, 
dentro de poucos dias, deixará o Senado, por estar 
terminada a licença do Senador Leônidas de Mello. 

Sr. Presidente, meu objetivo foi possibilitar aos 
meus ilustres pares o estudo antecipado e cuidadoso 
de matéria que reputo da mais alta importância, não 
só para a vida atual, para nós que integramos o 
Senado e atuamos na vida pública brasileira, como 
para o futuro. Quanto mais perfeita a lei que 
votarmos, maiores benefícios trará para a 
coletividade. 

Valho-me do ensejo desta justificação,  
para alertar o Govêrno da República, – e  
pretendo fazê-lo pessoalmente junto a S. Exa. –  
para a circunstância de estar a lei que autoriza  
a prorrogação do regime de licença prévia a  
terminar sua vigência a 30 de junho. O Projeto  
de Código de Tarifas é muito volumoso; abriga  
cêrca de oito mil incidências. Não poderemos, 
provávelmente, Câmara e Senado, transformar a 
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proposição em lei para ser submetida à sanção do 
Presidente da República até 30 de junho próximo, 
quando estará esgotado o prazo de vigência da Lei 
de Licença Prévia. Trata-se, pelo simples enunciado, 
de problema muito sério. Pretendo transmitir meu 
ponto de vista ao Sr. Presidente da República, 
fazendo apêlo a S. Exa. para que encaminhe 
Mensagem ao Congresso solicitando prorrogação, 
por prazo razoável da Lei de Licença Prévia, dando-
nos tempo a que estudemos e votemos o Código de 
Tarifas. Se não fôr assim e não o pudermos votar até 
30 de junho e se se esgotar a vigência da lei que 
prorrogou a licença prévia, estaremos lançados na 
mais absoluta anarquia econômica e financeira. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muita 
satisfação. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – A 
providência sugerida por V. Exa., necessàriamente, 
tem os aplausos de todo o Senado, porque, de resto, 
aliviaria dificuldades como aquela em que nos 
encontramos, constantemente, para o exame de 
afogadilho, de projetos da maior importância. Creio 
seria até oportuno lembrar ao eminente Líder da 
Maioria uma providência no sentido de que o Senado 
pudesse estender essa medida, de todo modo 
salutar, à apreciação da proposta orçamentária. 
Todos os anos repete-se aquela angústia com que a 
Casa examina a Lei de meios, sem a possibilidade 
de oferecer-lhe contribuição séria e valiosa. Ainda o 
ano passado assentamos o critério de aprovar tôdas 
as emendas oferecidas ao Orçamento no Senado, 
reservando-se cada Senador o direito de pleitear, na 
outra Casa do Congresso, a aprovação das emendas 
de seu interêsse. Evidentemente, é um sistema que 
não está funcionando bem. Estabelece, flagrante 
desvantagem para o Senado, cuja colaboração na 
feitura dessa importante Lei se vai tornando cada vez 
menor. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte com que me honra Vossa Excelência e,  
mui especialmente, os aplausos com que me 
distingue. 

Sr. Presidente, em matéria de legislação 
ordinária como a que se refere ao Código de Tarifas, 
torna-se possível a criação de uma Comissão como 
a que propus e o Senado acaba de aprovar para o 
estudo antecipado do projeto. Em assunto de 
elaboração orçamentária, no entanto, o problema é 
muito mais sério e mais grave. 

Tem inteira razão o ilustre representante do 
Estado de Alagoas. Votamos o Orçamento de 
1956 sem a possibilidade de examiná-lo 
convenientemente. Estabelecemos o critério de 
adoção e aceitação de tôdas as nossas emendas, 
para depois as defendermos na Comissão de 
Orçamento da Câmara dos Deputados. Êsse 
procedimento, positivamente, não deixa bem o 
Senado. 

Sr. Presidente, a nossa colaboração em 
matéria orçamentária é quase insignificante. Quando 
muito, podemos defender aquelas medidas que nos 
são solicitadas dos nossos Estados; e nem sempre 
conseguimos sejam tôdas elas aceitas. 

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

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Pondero ao nobre orador, que em 
declaração de voto, o Regimento não permite aparte. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Senhor 
Presidente, V. Exa. foi generoso em permitir o 
primeiro aparte do nobre Senador Freitas Cavalcanti. 
Nessas condições pediria me proporcionasse a 
satisfação de ouvir mais êste aparte daquele ilustre 
colega. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Desejaria 
esclarecer um ponto que me parece importante  
com relação à Lei de Meios. Quando exercia eu  
o mandato de Deputado, integrava a então Comissão 
de Finanças, hoje Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira. O Presidente daquela 
Comissão, Deputado Israel Pinheiro, estabeleceu 
uma norma de entendimento prévio entre os 
relatores da Receita daquela e desta Casa do 
Congresso, com a fixação, de um teto, por Estado, 
de tal modo que se reservasse um quantitativo ao 
Senado da República. O que ocorre é que os re- 
  



– 421 – 
 
presentantes do povo na Câmara dos Deputados 
esgotam a capacidade de emendar o Orçamento, no 
capítulo da Despesa, tendo em vista a Receita 
prevista para o ano seguinte. De sorte que, quando 
os Anexos são enviados ao Senado, pràticamente 
não mais comportam senão emendas para agravar, 
ainda mais, o já enorme deficit criado à proposta 
orçamentaria. Parece-me seria interessante 
restabelecer aquela prática, através de 
entendimentos de V. Exa. com os Presidentes da 
Câmara dos Deputados e da Comissão de 
Orçamento, a fim de que fixe um teto para o Senado. 

Creio, assim, ser essa a única solução 
aconselhável ao estabelecimento de um equilíbrio 
entre as duas Casas, na feitura da Lei de Meios. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Aconselhável e necessária. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Aceito a sugestão 
do eminente Senador Freitas Cavalcanti. Procurarei, 
não só o Presidente da Comissão de Orçamento 
como o Presidente da Câmara dos Deputados, para 
pedir o restabelecimento daquela praxe salutar. 

Sr. Presidente, afirmo, mais uma vez, que a 
proposta orçamentária, no Senado, não tem recebido 
a colaboração que seria de desejar. Só 
encontraremos uma solução satisfatória, modificando 
a Constituição na parte referente à tramitação da Lei 
de Meios. No momento, estuda-se uma fórmula 
capaz de possibilitar, ao mesmo tempo, o exame do 
Orçamento no Senado e na Câmara dos Deputados, 
de forma que sua votação se faça em tempo útil e 
com a colaboração efetiva das duas Casas do 
Congresso. 

Sr. Presidente, termino minhas considerações, 
formulando votos para que a Comissão que acaba de 
ser criada pelo Senado atinja seu objetivo; realize 
estudo completo do Código de Tarifas em andamento 
na Câmara dos Deputados; traga ao Senado sua 
colaboração brilhante; e, ao vir a matéria para esta 
Casa, possamos aprová-la não em regime do ad 
terrorem, da falta de tempo, mas após exame acurado, 
indispensável à feitura de uma lei que atenda, 
 

realmente, aos grandes interêsses nacionais. (Muito 
bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a Ordem do 
Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento número 
174, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara 
número 75, de 1957. 

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

Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária seguinte à presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mendonça 

Clark, primeiro orador inscrito para esta 
oportunidade. 

O SR. MENDONÇA CLARK *: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, recebi, há dias, um 
abaixo assinado de cêrca de trinta e sete agricultores 
piauienses. Dizem-se ameaçados de perder suas 
terras por haverem contraído empréstimo agrícola no 
Banco do Brasil, e que em face das sêcas de 1953 e 
1954, as quais os impossibilitaram de colhêr o 
resultado de suas atividades, não se acham em 
condições de resgatar as dívidas contraídas com o 
objetivo de melhorar a sorte. 

O texto do memorial é o seguinte: 
"Canto do Buriti, 15 de janeiro de 1957. 
Excelentíssimo Senhor Senador Mendonça 

Clark – Senado Federal – Rio de Janeiro – D. F. 
Tomamos a liberdade de encaminhar a V. Exa. 

cópia do apêlo que nesta data endereçamos ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

O assunto, como poderá verificar V. Exa., é da 
maior importância para o homem rural de Canto do 
Buriti, pois que o Banco do Brasil está a executar-
nos, cuja conseqüência será o confisco puro e 
simples das nossas pequenas áreas de terra. 

Desta maneira, pedimos a meIhor boa vontade 
de V. Exa. sôbre o assunto, não sòmente tra- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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tando do mesmo junto ao Senhor Presidente da 
República e, também, demais autoridades, tais como 
Ministro da Agricultura, Presidente do Banco do 
Brasil e Diretor da Carteira Agrícola e Industrial do 
Banco do Brasil. 

Certos de que V. Exa., diligênte representante 
do povo piauiense, levará em conta o nosso apêlo, 
apresentamos as nossas. 

Respeitosas saudações". 
Seguem-se as assinaturas. 
Em anexo, Sr. Presidente, acha-se uma cópia 

do memorial que os pequenos lavradores do 
município de Canto do Buriti dirigiram ao Sr. 
Presidente da República, em 15 de janeiro de 1957, 
nos seguintes têrmos: 

"Os abaixo assinados, pequenos lavradores, 
residentes no município de Canto do Buriti, do 
Estado do Piauí, pedem vênia para exporem e 
solicitarem de V. Exa. o seguinte: 

1) Os signatários fizeram, para as safras de 
1951-1952, empréstimos agrícola e Industrial ao 
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. A., 
Agência da cidade de Floriano, neste Estado. Está visto 
que o objetivo era, contando com a ajuda 
governamental, melhor cuidar em suas respectivas 
lavouras, que de resto são as mais rotineiras que se 
possa imaginar, a fim de que o trabalho, assás árduo, 
fôsse melhor compensado, o que, decerto, viria refletir 
diretamente para a melhoria da condição de vida do 
homem do campo. Todavia, a natureza mais uma vez 
conspirou contra o homem nordestino, sempre 
esquecido e sempre atirado à situação humilhante, 
para não dizer desumana, de passar fome, 
especialmente se é localizado no interior de um estado 
"super" pequeno como o Piaui, e as chuvas não 
vieram; o resultado não é necessário que se conte em 
detalhes, pois a perda foi total, o que se repetiu até 
1954. A resultante disto foi a penúria, pois além da 
 

falta de alimentos, surgiu a cobrança quase que 
quotidiana por parte do Banco do Brasil, sendo que a 
falta de pagamento pontual acarretou o acréscimo 
dos juros. 

2) Pode calcular o eminente Presidente a 
situação vexatória em que nos encontramos. O 
empréstimo não surgiu pela sêca que passou na 
safra 1951-1952, até 1954, anulando inteiramente as 
possibilidades de resgatá-los, e mais, criou-nos um 
verdadeiro estado de insolvência, da qual jamais 
poderemos sair, visto que não temos possibilidades 
de recuperação financeira, e cada dia o débito para 
com o Banco do Brasil mais aumenta, já agora uma 
fase de contagem de juros sôbre juros. Convém 
ressaltar que os empréstimos, com raras exceções, 
são de vinte mil cruzeiros abaixo. O Banco já agora 
está mandando executar os débitos. Em regra, o que 
possuímos, onde, todos os anos, com mil 
dificuldades, plantamos pequeníssimas áreas, (pois 
para cultivá-las temos apenas dois braços para 
tanger uma enxada de "sol a sol"), da qual, quando 
"Deus" manda inverno, tiramos alguma coisa para 
comer. A produção destarte, mal dá para o sustento 
da família. Não há excesso para nada. 

Como poderemos resgatar os empréstimos 
que contraímos quando os mesmos, por motivos 
óbvios, não surtiram os objetivos colimados? A V. 
Exa., Presidente Juscelino Kubitschek, que 
conhece a realidade brasileira, que sabe e tem 
meios para comprovar o que acima descrito 
representa a verdade dos fatos, recorremos. O que 
desejamos é a dispensa total dos nossos débitos 
para com a Carteira Agrícola e Industrial do Banco 
do Brasil, provenientes de empréstimos agrícolas, 
que nada produziram pela falta absoluta de 
inverno, ou ao menos uma moratória para 
pagamento em vinte anos, com a dispensa dos 
respectivos juros. 

 



– 423 – 
 

Qualquer informação sôbre o que acima ficou 
exposto, poderá ser adquirida das autoridades 
constituídas do Município, e, também, da Secretaria 
da "Associação Rural de Canto do Buriti", neste 
município. 

Confiantes de que V. Exa., apesar dos 
múltiplos problemas que tem a resolver, examinará 
com boa vontade o nosso apêlo, aguardamos 
qualquer comunicação para o primeiro signatário e 
apresentamos as nossas 

Respeitosas Saudações". 
O memorial está assinado por inúmeros 

lavradores. 
Sr. Presidente, estamos em face de um 

dêsses casos que ocorrem, não só no Piauí, mas em 
qualquer outro Estado onde a agricultura é realmente 
pobre e pobres são os homens que nela trabalham. 

Quando o Presidente Getúlio Vargas 
determinou ao Banco do Brasil, através da Carteira 
de Crédito Agrícola, que fizesse pequenos 
empréstimos rurais aos lavradores brasileiros, 
certamente teve em mente auxiliar a agricultura da 
maneira que julgou mais eficiente, mais objetiva e 
mais direta. 

Nem sempre, entretanto, satisfazem os 
auxílios em dinheiro desacompanhados, ou 
prêviamente acobertados por medidas preventivas 
de auxílio ao agricultor. 

Situações como essa se criarão na certa, 
porque pedir dinheiro ao Banco do Brasil, 
dependendo de inverno, é tão arriscado como 
comprar bilhete de loteria ou jogar no bicho. 

São homens honestos, porque a honestidade 
nordestina eu posso testemunhar; são homens 
trabalhadores, porque a tenacidade de quem 
trabalha, de enxada na mão, sob um sol de 
quarenta gráus à sombra, denota amor ao trabalho 
e invulgar vigor físico; são homens modestos, 
porque embora vivendo em longínquos rincões da 
Pátria, têm apêgo ao torrão natal, enfrentando tôda 
uma série de adversidades. E' difícil pedir, neste 
momento, que se desculpem, que se conciliem 
débitos tomados no Banco do Brasil, banco de fato 
de economia mista, no qual o Govêrno 
 

tem a grande maioria das ações; aquêles que os 
contrairam, não ignoravam o risco que corriam. 

Sr. Presidente, êste é um dos casos em que 
talvez a aplicação dos ágios apurados e recolhidos 
para a melhoria da lavoura fôsse a solução 
adequada, determinando o Govêrno as providências 
para que êsses homens fôssem salvos de perderem 
suas terras, deixando suas choupanas por causa de 
débitos de dez ou vinte mil cruzeiros. Talvez os 
ágios, contabilizados em bilhões de cruzeiros no 
Banco do Brasil, possam ser, em parcelas 
insignificantes, levados a créditos dêsses 
agricultores, que tiveram a coragem e a audácia de 
solicitar empréstimos para empregá-lo na lavoura, 
sujeitos aos invernos duvidosos, como acontece no 
Nordeste e como de fato aconteceu, de 1951 a 1954, 
com a completa falta de chuvas. 

Certamente, Campo do Buriti, é um dêsses 
municípios em que a água é apanhada no São 
Francisco, a 120 e 150 quilômetros de distância, e 
onde uma simples lata de água custa, nada menos, 
que três cruzeiros. 

Não seria apanhando água no São Francisco, 
com a falta do inverno, que êstes trinta e sete 
lavradores piauienses poderiam ter mantido suas 
lavouras. 

Naturalmente, dirão muitos, temos o 
Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, 
que em vários anos já gastou milhões de cruzeiros. 
Êste, porém, é outro aspecto da questão, que não 
deve ser esquecido, porque o Departamento é 
composto de homens bem intencionados, mas está 
enquadrado em têrmos de lei que pràticamente o 
tornam inadequado aos casos específicos, como o 
atual. 

Para que o Senado possa avaliar o que 
está ocorrendo em face dos têrmos da lei que 
regula as atividades do Departamento Nacional 
de Obras contra as Sêcas, adianto que êle não 
constrói, por si só, qualquer açude público com 
capacidade abaixo de dez milhões de metros 
cúbicos. Em colaboração com particulares, não 
entra com seus setenta por cento, para açudes 
com capacidade para trezentos mil metros cúbi- 
  



– 424 – 
 
cos. Assim procede em face de recente resolução, 
que reduziu o limite para quinhentos mil metros 
cúbicos. 

Ora, Sr. Presidente, no primeiro caso, os 
açudes públicos necessitam de projeto, êstes 
requerem tempo, e tempo é transformado, mais 
tarde, em verbas para a concretização das obras. 

No momento, atravessa o País crise financeira 
que o Govêrno procura equilibrar à custa do Plano 
de Economia. Uma das bases, um dos critérios 
desse Plano é o corte de verbas para projetos de 
obras. 

Neste caso, Sr. Presidente, pouco se pode 
projetar. Se os projetos não existem e as verbas a 
êles destinadas são postas no Plano de Economia, 
não pode haver projetos. Assim, não pode haver 
obras. O açude público de dez milhões é, pois, raro 
no Piauí. De um sei que, construído há mais de vinte 
anos, não tem canais de irrigação, para que as 
águas represadas possam ser aproveitadas pela 
lavoura do Município de Piripiri. 

Os açudes em cooperação com particulares, 
para cuja construção entra a União com setenta por 
cento do valor, são feitos, geralmente, em terras de 
homens mais abastados e atendem, por 
conseguinte, às necessidades dos proprietários da 
fazenda, onde estão localizados. 

O verdadeiro açude ou represa do pequeno 
lavrador, não está enquadrado no açude público, 
nem no particular, feito ou, possivelmente, a ser feito 
com a cooperação federal. 

A prova está, Sr. Presidente, nos exemplos 
que me deram, há poucos dias, os prefeitos de dois 
pequenos municípios piauienses. O primeiro deles, 
Sr. Benjamin Portela Leal, com as verbas municipais, 
sem qualquer técnico nem projeto, com concurso de 
homens práticos do Município, construiu três açudes: 
Canto do Agreste, Saco Dantas e Meios. Os três 
represam água de oitocentos a mil e quinhentos 
metros de distância e custaram quinhentos e dez mil 
cruzeiros, atendem a cento e vinte fazendas com 
seis mil pessoas residentes, abastecem quinze mil 
cabeças de gado e trinta mil cabeças de gado 
pequeno. 

O Prefeito de Itainópolis, Sr. Mattos, construiu 
também dois açudes que abrigam e protegem cerca 
de quatro mil pessoas, mais de dez mil cabeças de 
gado e vinte mil de pequena criação. Os dois açudes 
custaram trezentos e quarenta mil cruzeiros. 

Conduzí-os ao Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas e perguntei ao seu Diretor 
interino se seria possível a assinatura de convênio 
com as prefeituras respectivas, para atribuir o valor 
de um milhão de cruzeiros aos açudes, não para os 
prefeitos receberem o dinheiro agora, no Rio de 
Janeiro, nem em Teresina, mas depois de 
construídos outros açudes dêsse tipo, que 
atendessem mais alguns milhares de brasileiros. A 
resposta, infelizmente, foi que a lei não permite tais 
convênios, senão para açudes públicos de dez 
milhões de metros cúbicos ou para particulares de 
mais de trezentos mil metros cúbicos. 

Os açudes públicos não se fazem, e os 
particulares, quando feitos, atendem sòmente ao 
fazendeiro rico da região. Por falta dêsses pequenos 
açudes construídos dentro das posses dos homens 
que moram no meio, os quais sabem onde se torna 
mais interessante sua construção, os humildes 
agricultores de Canto de Buriti, que custaram pedir, 
cada um, dez a vinte mil cruzeiros, estão na 
iminência de perder a terra e seus lares, porque 
tiveram a coragem, a ousadia de pedir empréstimo, 
sem que, para socorrê-los na hora da sêca, 
houvesse açudes pequenos dêsse tipo que acabo de 
citar. 

De qualquer modo, Sr. Presidente, mesmo 
julgando bastante difícil enquadrar a situação dêsses 
devedores na possibilidade de cancelamento de 
seus débitos, apelo desta tribuna, atendendo ao 
pedido formulado por trinta e sete agricultores do 
meu Estado, para o Sr. Presidente da República, o 
Sr. Ministro da Fazenda, o presidente do Banco do 
Brasil e o Diretor da Carteira de Crédito Agrícola. 
Solicito-lhes estudem meios de aplicar ali, duzentos 
ou trezentos mil cruzeiros, dos bilhões de ágios 
contabilizados no Banco do Brasil, em favor dêsses 
agricultores, a fim de que não percam suas terras, 
não abandonem seus lares. 
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O SR. NELSON FIRMO: – Se eu fôsse V. 
Exa., só apelaria para o Sr. Presidente da 
República. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., todavia o Sr. Juscelino Kubitschek 
necessàriamente terá de dirigir-se às autoridades 
competentes, porque nada resolverá sem primeiro as 
ouvir. 

O SR. NELSON FIRMO: – Com uma ordem 
do Presidente da República tudo vai depressa; sem 
ela, tudo estaciona. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradecido ao 
aparte de V. Exa. 

Como dizia, Sr. Presidente, apelo para as 
autoridades que acabo de mencionar, a fim de que 
tomem conhecimento do pedido dêsses humildes 
agricultores piauienses. Uma parte dos bilhões de 
ágios contabilizados no Banco do Brasil será dêsses 
lares, em situação precária. (Muito bem; muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Mendonça Clark, o 
Sr. Lima Teixeira deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Costa 

Paranhos, terceiro orador inscrito. 
O SR. COSTA PARANHOS (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, acredito que 
qualquer pessoa de sensibilidade, detendo uma 
parcela de responsabilidade, por mínima que seja, 
na condução dos negócios públicos, sinta-se, na 
hora presente, apreensiva perante o panorama 
administrativo de nosso país. Não conseguimos 
divisar, na orografia de nossas construções sócio-
econômicas, uma obra que esteja completamente 
acabada. Somos um edifício em construção, talvez 
ainda nas primeiras lajes... É possível que o gabarito 
permitido seja bastante elevado e destroe do senso 
comum que estaria a indicar uma construção menos 
ambiciosa, porém mais sólida, de fundamentos mais 
duradouros. 

Os Pangloss do nosso regime conseguiram 
cunhar uma frase que tem passado de sucessor a 
sucessor com um certo verniz do axioma irrefutável. 
Afirma-se correntemente que o Brasil pade- 
 

ce de uma "crise de crescimento". Considerando a 
vetustês da crise e o exemplo de outros países, que 
participaram a fundo do último conflito mundial, 
creio ser lícito admitir que a crise não é normal, mas 
tem algo em si de patológico. Com efeito, a 
Fisiologia não nos ensina que a "crise de 
crescimento" seja funesta, exigindo mais do que 
nos poderia fornecer os princípios elementares da 
higiene. Se o crescimento apresenta sintomas 
alarmantes, nesse caso talvez estejamos 
presenciando um fenômeno de gigantismo, de fatais 
conseqüências... 

E' preciso evitar os eufemismos com que 
justificamos os nossos fracassos ou a nossa 
inércia. Porque, embalados na ilusão eufêmica, 
deixamos de contemplar a realidade tal qual ela se 
nos apresenta. Devemos ter a coragem para 
construir silenciosamente, detendo mais nos 
alicerces do que na parte que se doura ao sol ou se 
cobre de lantejoulas. Já nos disse o eminente 
Senador Mem de Sá, na peroração de um dos seus 
magníficos discursos, que a coisa menos comum 
neste país é o que se convencionou chamar de 
senso comum. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a V. Exa. 
O SR. COSTA PARANHOS: – De todo 

merecida. 
E' uma afirmativa paradoxal, mas nem por 

isso menos verdadeira. A nenhum observador da 
evolução social e política brasileira é estranho o 
fenômeno da fôrça limitativa dos fatos 
consumados. Creio que só êles podem explicar a 
feição atual da estrutura econômica e política 
nacionais. Os fatos consumados que se impõem 
com tanto vigor em a nossa psicologia social, são 
responsáveis, em grande parte, pela nossa 
inaptidão para reconstruir. 

E no bôjo do Govêrno, que se assemelha a 
uma dessas estatuetas de Buda, há uma multidão de 
coisas inúteis que emperram a ação administrativa. 
Vemos com que dificuldade uma medida nova, 
moralizadora, se incorpora ao arcabouço do 
Govêrno, contrastando com a ligeireza com que 
certos grupos econômicos impõem as suas 
pretensões de caráter irremovível, ligeireza bem 
comparável com a da corrente elétrica percorrendo 
um fio de cobre... 
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Mantenho-me cético, Sr. Presidente, tôdas as 
vêzes que ouço falar em reforma administrativa 
conservando, como num santuário, as construções, 
as vigas podres da nossa organização estatal. 
Qualquer reforma que, nessas condições, se 
empreenda, só pode gerar resultados pecos, 
deixando indelével a marca da insinceridade com 
que foi concebida. O Govêrno tem na sua oficina 
muitos instrumentos de trabalho, mas falta aquêle 
que até o homem do campo já utiliza: o trator, isto é, 
a máquina para demolir as más construções, 
aplainar o terreno em que se há de erigir edifício 
mais sólido e que possa abrigar maior número de 
famílias. 

De família, afirmo, e não de familiares, 
conforme tem sido a República brasileira. E não há 
quem duvide que é chegado o momento de acionar 
o trator do Estado, dando prioridade aos problemas 
fundamentais da nação. Não têm faltado homens 
probos e capazes para nos indicar o caminho a 
trilhar na presente conjuntura. Ainda recentemente, 
o ilustre Presidente da Comissão de Orçamento da 
Câmara dos Deputados, Sr. Wagner Estelita 
Campos, apresentou, em sucinto relatório, a 
situação orçamentária do país. Ali está retratado, 
com absoluta fidelidade, o quadro orçamentário do 
Brasil: um "deficit" crônico de 13 bilhões de 
cruzeiros, que de ano para ano cresce 
assustadoramente. Se voltamos a vista para outros 
aspectos da situação financeira do Brasil, como por 
exemplo, a cambial, a nossa decepção não é 
menos profunda. Urge a reforma cambial para repor 
o país nos seus justos caminhos e encontrar a 
estabilidade econômica essencial à sua 
sobrevivência. A indústria petrolífera, incipiente 
ainda, já tem sofrido tantos impactos que a todo o 
momento tememos pelo seu destino e nos firmamos 
na convicção de que é necessário a todo custo 
fortalecer o órgão estatal que a dirige – a Petrobrás. 
Tôda vigilância nesse sentido é pouca, pois os 
"trusts" internacionais têm no seu arsenal, que se 
forjou ao longo de muitos anos de experiência nos 
negócios petrolíferos, os apetrechos para criar tôda 
sorte de óbices e quebrar resistências. O tempo, 
pouca significação tem para essas organizações, 
que dispondo de imenso poder econômico, 
 

exercem uma política de longo têrmo, aproveitando 
todo ensejo que se lhe apresenta para debilitar e 
sufocar as aspirações de sua prêsa. 

A industrialização de imensas regiões do país 
esperam ainda pela Eletrobrás, cuja constituição 
demora inexplicavelmente. 

Tôdas essas considerações, Sr. Presidente, 
me vêm à baila quando se fala mais uma vez em 
pacificação nacional. Na esfera das idéias, ninguém 
contesta que a coligação, em tôrno de diretrizes para 
solver os problemas da nacionalidade, se impõe 
cada vez com mais fôrça. Pràticamente, contudo, a 
política partidária sobrepuja, não sei com que talismã 
ou encantamento, os princípios elementares do bom 
senso. Há um excesso de individualismo em tôdas 
as iniciativas públicas que está comprometendo, de 
maneira irremediável, os fundamentos do próprio 
Estado. 

Creio que êsse individualismo explica, 
insofismàvelmente, o fracasso da intervenção 
estatal em diversos setores da vida pública. E disso 
temos exemplo bem frisante na política de 
assistência e previdência social e nos institutos 
fundados para regular o desenvolvimento 
econômico. (Instituto do Pinho, do Álcool, etc.).  
E como colocar em têrmos de co-existência 
princípios tão antagônicos, ou sejam, a intervenção 
do Estado, que é, em essência, socializante, com o 
individualismo governamental? Mas não desejamos, 
Sr. Presidente, neste ensejo, aprofundar, nesse 
sentido, as cogitações doutrinárias; o nosso intuito 
é limitarmo-nos aos assuntos que Ultimamente têm 
guarnecido as primeiras páginas dos jornais:  
a pacificação, o desarmamento dos espíritos para 
que Govêrno e Parlamento possam superar as 
questiúnculas partidárias e pessoais em benefício 
dos interêsses nacionais. O ilustre Governador  
Bias Fortes, secundado pelo Sr. Antônio Balbino,  
foi feliz, na oportunidade e nas expressões, ao 
propor a sua fórmula de conciliação dos partidos, 
conclamando os órgãos da soberania nacional para 
a tarefa comum do trabalho produtivo. Todos nós 
reconhecemos a grande responsabilidade de  
que pesa sôbre o Govêrno e que um clima  
de concórdia é indispensável para a realização  
do bom estar social. Do "affaire" Lacerda, fe- 
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lizmente superado pela Câmara dos Deputados, 
algumas lições podem ser extraídas. Uma delas é 
que a independência dos Poderes, como princípio 
político, pràticamente não existe. A Câmara, nesse 
episódio, só poude exercer a sua independência 
porque houve, pari-passu, a autonomia de 
consciência. Assim, cada vez mais se me fortalece a 
convicção de que sòmente o parlamentarismo 
garante a independência dos Poderes que a 
Constituição prescreve. O ilustre Governador de 
Minas Gerais sugere a criação de um Conselho de 
Estado para aliviar o peso dos deveres e 
responsabilidades que recaem sôbre os ombros do 
Presidente da República. Embora reconhecendo a 
genuinidade da sugestão, não saberia, Sr. 
Presidente, como conciliar êsse órgão estatal com o 
regime presidencialista. Creio que o mais admíssivel 
seria criar, não um Conselho de Estado, mas um 
Conselho dos Estados, cujos Governadores 
participariam diretamente da elaboração da política 
nacional. Nada melhor para atestar a exequibilidade 
da idéia do que a intervenção do Sr. Bias Fortes 
junto ao Govêrno Federal, com a serenidade e 
equilíbrio que lhe são peculiares, procurando uma 
fórmula a que todo patriota se possa filiar com 
dignidade e mútuo respeito. Sim, porque a 
conciliação não significa, nem poderia significar, a 
ausência de vigilância dos grupos oposicionistas, a 
abjuração de suas responsabilidades na evolução 
política e administrativa do país. 

E' óbvio que o Govêrno necessita de 
tranqüilidade para o cumprimento de seus objetivos. 
Há muitas obras inacabadas e outras ainda em 
início. A construção da nova Capital da República, 
por exemplo, é obra de grande envergadura, e o 
Govêrno do Sr. Kubitschek, pretendendo levá-la a 
têrmo final, deu prova de extraordinária vitalidade. Já 
admitíamos tàcitamente a inoperância, a 
incapacidade da República para realizar uma 
emprêsa de tal magnitude. Os quadriênios e 
quinquênios se sucediam sem que os Governos se 
decidissem a enfrentar a obra, a cumprir o dispositivo 
constitucional que prescrevia a transferência da 
Capital Federal. 

Os adversários da mudança alegam  
a inoportunidade dessa medida. Mas, Se- 
 

nhor Presidente, acaso eram destituídos de senso 
prático todos os componentes das Assembléias e 
Constituintes que têm inscrito nas Constituições a 
mudança da sede do Distrito Federal? E' tal esfôrço 
dispendido pelo atual Govêrno nesse sentido, que 
dia a dia se torna mais premente a necessidade de 
todos os brasileiros apoiarem o empreendimento. As 
obras já se acham em estágio tão avançado que o 
Govêrno não pode mais recuar, mesmo que 
estivesse em seu propósito, sem graves e insanáveis 
prejuízos para a Nação. Se essa catástrofe 
ocorresse, teríamos no planalto central um novo 
Centro Cívico, com os vestígios de uma obra 
ciclópica inacabada. Hoje é árdua a luta para a 
concretização dêsse ideal, mas amanhã será orgulho 
de todos os brasileiros, e mesmo os que a 
combateram a festejarão com entusiasmo, tal qual 
aconteceu com Goiânia. Fundada em meio às 
maiores vicissitudes e adversidades, é hoje uma 
afirmação soberba do patriotismo e visão política. 

Ao lado da construção da nova Capital, está o 
Govêrno empenhado na concretização de outras 
obras de grande importância para o desenvolvimento 
econômico do país. Reconhecemos o fato e por isso 
não aceitamos o estribilho de que o Sr. Presidente 
da República se esqueceu do Brasil para só se 
cuidar de Brasília. A fundação da cidade trará a 
solução de muitos outros problemas. Será uma 
solução por acréscimo, para empregar a linguagem 
bíblica. 

Por tôdas essas razões, somos de parecer 
que a conciliação proposta não pode deixar de 
interessar a quantos se preocupam com o 
progresso da pátria a concórdia da família 
brasileira. Como representante de um Estado 
mediterrânea, que se situa muito longe das praias 
litorâneas, onde se dão os festins dos Baltazar  
da República e as cornucópias dos poderes 
públicos despejam sem cessar as suas dádivas, 
aplaudo a idéia da pacificação com a esperança 
de que, sob o seu signo, se possa realizar  
algo de concreto para a coletividade brasileira  
em geral. Em Goiás, são muitos os problemas 
que aguardam solução, não só do próprio  
Estado como dos Estados limítrofes. Quando o 
país se debate na agonia da produção insu- 
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ficiente, por isso mesmo incapaz de combater 
eficazmente o processo inflacionário – no meu 
Estado se verifica, paradoxalmente, o problema 
inverso: o da superprodução agrária, que 
anualmente se acumula nos celeiros por falta de 
transporte que a conduza dos centros produtores aos 
distantes mercados consumidores. Se a pacificação, 
Sr. Presidente, incluir no seu esquema todos êsses 
itens e outros de igual importância, não temos dúvida 
de que será vitoriosa em tôda a linha, pois que a ela 
não faltará o apoio do povo brasileiro e de seus 
órgãos representativos. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gilberto Marinho, por cessão do nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação em 1ª discussão, do Projeto de 

Lei do Senado nº 29, de 1956, que dispõe sôbre a 
reestruturação da Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha e dá outras providências, mediante 
modificação parcial das Leis ns. 86, de 8 de 
setembro de 1947, e 1.184, de 30 de agôsto de 1951 
(em regime de urgência, nos têrmos do artigo 156, 
parágrafo 3º, do Regimento Interno, em virtude de 
requerimento do Sr. Senador Cunha Mello e outros 
Srs. Senadores, aprovado na sessão de 17 do mês 
em curso), tendo pareceres favoráveis (ns. 108 a 
110, de 1957) das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Economia e de Finanças, e dependendo 
de pronunciamento das mesmas comissões sôbre a 
emenda de plenário. 

2 – Eleição da Comissão Especial de 9 
membros para iniciar imediatamente os estudos 
sôbre o problema da reforma das tarifas das 
alfândegas (Comissão criada em virtude do Requeri- 
 

mento, nº 173, de 1957, do Senhor Senador Filinto 
Müller, aprovado na sessão anterior). 

3 – Discussão única da redação final da 
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
44, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 67.800.000,00 para pagamento de 
dotações destinadas a estabelecimentos de ensino 
superior (redação oferecida pela Comissão de 
Redação, em seu Parecer nº 328, de 1957). 

4 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 1956, que 
aprova o ato do Tribunal de Contas denegatório de 
registro ao contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Dorimendonte Teixeira Ferrer e sua 
espôsa, Necita de Souza Ferrer, para financiamento 
de obras destinadas à irrigação das terras de sua 
propriedade, situadas no Município de Lavras da 
Mangabeira, Estado do Ceará (redação oferecida 
pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 331, 
de 1957). 

5 – Discussão única da redação final do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 33, de 1956, que mantém a decisão 
do Tribunal de Contas denegatória de registro ao 
têrmo de contrato entre o Ministério da 
Aeronáutica e Clodoaldo Dantas Mota, em 
aditamento ao contrato de 28 de dezembro de 
1954, regulando os serviços e vantagens, a partir 
de 1º de janeiro de 1955 do professor de 
matemática do segundo ciclo colegial, na Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar de Barbacena, 
Estado de Minas Gerais (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 333, 
de 1957). 

6 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 1956, 
que mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória do registro ao contrato celebrado 
entre o Govêrno do Território Federal do Acre e 
Palmeirinda de Figueiredo, para desempenhar a 
função de professor na Escola Técnica de 
Comércio Acreana daquele Território (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 334, de 1957). 
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7 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 1956, que 
aprova o Convênio de Cooperação para o estudo 
do aproveitamento da energia hidráulica dos rios 
Acaraí e Mondai, firmado pelo Brasil e pela 
República do Paraguai (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 335, de 
1957). 

8 – Discussão única da redação final  
do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 1956, 
que mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao têrmo aditivo ao 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e Dellyo de Almeida Alvares,  
para desempenhar a função de profes- 
 

sor na Escola Preparatória de Cadetes do Ar 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em 
seu Parecer número 336 de 1957). 

9 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 1957, que 
aprova o ato do Tribunal de Contas denegatório de 
registro ao contrato celebrado entre o Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio e a firma 
Poligráfica Lambert Ltda. (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 337, de 
1957). 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 35 

minutos. 
 



41ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 21 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES LIMA TEIXEIRA E FREITAS CAVALCANTI 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello – 
Prisco dos Santos – Sebastião Archer – Victorino 
Freire – João Mendes – Mendonça Clark – Onofre 
Gomes – Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti 
– Georgino Avelino – Reginaldo Fernandes – Ruy 
Carneiro – João Arruda – Argemiro de Figueiredo – 
Novaes Filho – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha – 
Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite – 
Lourival Fontes – Neves da Rocha – Juracy 
Magalhães – Lima Teixeira – Attilio Vivacqua – Sá 
Tinoco – Lutterbach Nunes – Alencastro Guimarães 
– Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes 
Filho – Lineu Prestes – Lino de Mattos – Moura 
Andrade – Costa Paranhos – João Villasbôas – 
Filinto Müller – Othon Mäder – Gaspar Velloso – 
Gomes de Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo 
Lobo – Daniel Krieger – Mem de Sá (49). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Segundo Suplente, servindo de 

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

O Senhor segundo Secretário, servindo de 
Primeiro, Iê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Aviso do Sr. Ministro da Fazenda,  

nº 371, comunicando estar envidando 
 

esforços no sentido de serem ultimados os 
esclarecimentos pedidos no Requerimento nº 85, de 
1957, do Senhor Othon Mäder. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Mensagens do Sr. Presidente da República: 
– nº 147, acusando e agradecendo o 

recebimento da de nº 27, do Congresso Nacional; 
– ns. 148 e 149, restituindo autógrafos dos 

seguintes Projetos de Lei, já sancionados: 
– nº 26, de 1957, que denomina Aeroporto 

Carlos Ruhl o Aeroporto de Cruz Alta, no Estado do 
Rio Grande do Sul; 

– nº 25, de 1957, que modifica o art. 1º da Lei 
nº 2.576, de 17 de agôsto de 1955 (dispõe sôbre as 
inspeções de saúde dos servidores civis  
do Ministério da Aeronáutica, e dá outras 
providências). 

 
PARECERES NS. 341 E 342, DE 1957 

 
Nº 341, de 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre  

o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1957, que doa 
área de terreno à Prefeitura Municipal de Recife, no 
Estado de Pernambuco, para execução do Plano da 
Cidade. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
Pelo presente Projeto de Lei da  

Câmara nº 22, de 1957, fica doada à 
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Prefeitura Municipal de Recife, para os fins de 
execução do Plano da Cidade, uma área de 
terreno de setenta e cinco metros de extensão por 
quinze metros de largura, que faz parte do 
patrimônio da União, onde se encontra o prédio 
número 884, sito na Avenida Beira-Mar (Boa 
Viagem), localizado entre os prédios ns. 5.262 e 
5.388 da mencionada via pública, a fim de ser 
prolongada a Rua Verdes Mares, que estabelecerá 
ligação entre as Avenidas Canal de Setúbal e 
Beira-Mar, de acôrdo com a planta organizada em 
1947, devendo a respectiva escritura de doação 
ser assinada por quem de direito entre a doadora e 
a locatária. 

Do ponto de vista constitucional, nada  
há que opor ao projeto, cujo mérito deverá  
ser apreciada pela douta Comissão de  
Finanças desta Casa. Somos, assim, pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, tem 1º de abril de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Lineu Prestes. – 
Lima Guimarães. – Daniel Krieger. – Gilberto 
Marinho. – João Mendes. – Othon Mäder. – Juracy 
Magalhães. 

 
Nº 342, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 22, de 1957. 
 
Relator: Sr. Novaes Filho. 
O Projeto de Lei nº 22, dêste ano, oriundo da 

Câmara dos Deputados, faz doação de um terreno 
do patrimônio da União à Prefeitura do Recife. 

O plano diretor da cidade do Recife projetou a 
Rua dos Verdes Mares, ligando o canal do Setúbal à 
Avenida Beira-Mar, duas vias longas e paralelas que 
necessitam de uma ligação para melhor desafôgo do 
tráfego e bem-estar da população. 

A cessão dêsse terreno ao Govêrno 
Municipal no Recife, vem resolver exigências 
urbanísticas que se aliam ao interêsse da 
coletividade. 

Tem, assim, o projeto em tela tôda  
a procedência, pelo que somos de pare- 
 

cer favorável à sua aceitação por parte da Comissão 
de Finanças. 

Sala das Comissões, em 17 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Novaes 
Filho, Relator. – Othon Mäder. – Juracy Magalhães. 
– João Mendes. – Daniel Krieger. – Júlio Leite. – 
Sylvio Curvo. – Lutterbach Nunes. 

 
PARECER Nº 343, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 75, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, os 
créditos especiais de Cr$ 1.500.000,00 e de Cr$ 
1.500.000,00, para atender ao pagamento dos 
auxílios concedidos à Policlínica Geral do Rio de 
Janeiro pela Lei nº 2.119, de 27 de novembro de 
1953, e ao Hospital do Pronto Socorro da cidade de 
João Pessoa, no Estado da Paraíba. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
A proposição em causa autoriza o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, dois 
créditos especiais de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros) cada um. Um dêsses se 
destina ao pagamento do auxílio anual, concedido 
pela Lei número 2.119, de 27 de novembro de 1953, 
à Policlínica Geral do Rio de Janeiro. O outro se 
destina a auxiliar o Hospital do Pronto Socorro da 
cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. 

2. A iniciativa resulta de mensagem do Poder 
Executivo e se destina, na parte referente à 
Policlínica Geral do Rio de Janeiro, a atender 
despesa decorrente de obrigação legal. 

No Plenário da Câmara dos Deputados, foi-lhe 
oferecida emenda que, muito embora tenha recebido 
parecer contrário da respectiva Comissão de 
Finanças, foi aprovada e incorporada ao texto ora 
submetido a nosso exame. 

Nada há que objetar contra o projeto, por cuja 
aprovação opinamos. 

Sala das Comissões, em 17 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Daniel 
Krieger, Relator. – Novaes Filho. – Juracy 
Magalhães. – João Mendes. – Lutterbach Nunes. – 
Othon Mäder. – Lima Guimarães. – Sylvio Curvo. 
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PARECER Nº 344, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda de 

Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 277, de 
1956, que altera, sem ônus, a Lei número 2.135, de 
1953, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para a exercício financeiro de 1954. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Ao presente projeto, que retifica o nome de 

diversas instituições subvencionadas no Orçamento de 
1954, o nobre Senador João Villasbôas apresentou, em 
Plenário, emenda corrigindo a denominação da 
Associação Rural de São José de Belmonte, Município 
do Estado de Pernambuco, que figura na lei de meios 
com o seu antigo nome, isto é, Maniçobal. 

A Comissão de Finanças opina 
favoràvelmente à emenda. 

Sala das Comissões, em 17 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Daniel 
Krieger, Relator. – Juracy Magalhães. – João 
Mendes. – Lutterbach Nunes. – Lima Guimarães. – 
Sylvio Curvo. – Othon Mäder. 

 
EMENDA A QUE SE REFERE 

O PARECER SUPRA 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ao Projeto de Lei da Câmara número 277, de 
1956. 

Acrescente-se ao art. 1º 
Ministério da Agricultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
03 – Subvenções Extraordinárias.  
18 – Pernambuco. 
Onde se lê: Associação Rural de Maniçobal 

Cr$ 55.000,00 – Leia-se: Associação Rural de São 
José do Belmonte Cr$ 56.000,00. 

Sala das Sessões, em 30 de abril de 1957. – 
João Villasbôas. 

 
Justificação 

 
Visa a emenda a corrigir o uso das 

publicações. 

PARECERES NS. 345, 346, 347 E 348, DE 1957 
 

Nº 345, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 325, de 
1956, que reorganiza os Cursos do Departamento 
Nacional de Saúde (C.D.N.S.) e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Originário de mensagem do Senhor Presidente 

da República, a que acompanhou exposição de 
motivos do Departamento Administrativo do Serviço 
Público, o projeto em exame dá nova organização 
aos Cursos do Departamento Nacional de Saúde 
(C.D.N.S.). 

O principal intuito da restauração em aprêço 
foi o de atualizar os cursos mantidos pelo 
Departamento Nacional do Ministério da Saúde, de 
sorte a dar-lhe orientação compatível com a moderna 
política dêsse importante setor da vida pública do 
País. 

As Comissões de Saúde Pública, de Educação 
e Cultura e de Finanças opinarão no mérito. 

Esta Comissão se limita a examinar o aspecto 
constitucional e jurídico do projeto, e nesse sentido 
se manifesta por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Francisco Gallotti. – Attilio 
Vivacqua. – Lourival Fontes. – Lima Guimarães. – 
Domingos Vellasco. – Otacílio Jurema. – Ruy 
Carneiro. 

 
Nº 346, de 1957 

 
Da Comissão de Saúde Pública, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 325, de 1956. 
 
Relator: Sr. Sylvio Curvo. 
O projeto em exame, originário do  

Poder Executivo e aprovado pela Câmara dos 
Deputados, nos têrmos do Substitutivo de  
sua Comissão de Saúde, dispõe sôbre as 
inalidades e o funcionamento dos Cursos  
do Departamento Nacional de Saúde, criados pelo 
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Decreto-lei nº 4.296, de 13 de maio de 1942, 
modificado pelo de nº 9.023, de 26 de fevereiro de 
1946. 

De acôrdo com a legislação em vigor, 
êsses cursos, compreendendo duas categorias – 
de aperfeiçoamento e especialização – são 
destinados aos servidores do Departamento 
Nacional de Saúde e extensivos aos dirigentes e 
funcionários de serviços estaduais de saúde. 

Segundo o projeto, êles serão escalonados em 
três setores – de Saúde Pública, de Aperfeiçoamento 
e de Pessoal Auxiliar, com a finalidade de: 

a) formar pessoal habilitado a organizar e 
dirigir serviços de higiene e saúde pública; 

b) promover o preparo, aperfeiçoamento ou 
a especialização de pessoal para as diversas 
atividades e funções dos serviços de higiene e 
saúde pública; 

c) preparar pessoal habilitado a executar 
atividades auxiliares atinentes aos objetivos do 
Departamento Nacional de Saúde. 

O projeto oferece, ainda, diversas 
inovações, tôdas visando a facilitar o 
funcionamento dos referidos Cursos e assegurar-
lhes maior eficiência, destacando-se as seguintes: 

I – competência exclusiva para ministrar 
qualquer curso de preparo e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico dos diferentes órgãos 
componentes do Departamento Nacional de Saúde 
(artigo 3º); 

II – direção exercida sòmente por médico 
portador de certificado de conclusão do curso 
oficial de Saúde Pública, escolhido entre os 
integrantes da carreira de médico sanitarista do 
Ministério da Saúde (art. 4º); 

III – concessão de bôlsas de estudo a 
candidatos residentes fora da cidade em que se 
realizarem os cursos (artigo 7º); 

IV – regime especial para os créditos 
orçamentários e adicionais destinados ao 
transporte e pagamento das bôlsas de estudo e 
honorários de professôres e assistentes (art. 8 º ) .  

Convém esclarecer, ainda, que o projeto, 
traçando sòmente normas gerais; manda acertadamente 
que o Regulamento fixe o currículo dos cursos, o re- 
 

gime didático, as condições de matrícula e mais 
disposições relativas à organização dos C.D.N.S., 
bem assim o critério de distribuição das bôlsas de 
estudo pelas unidades federadas e o processo de 
seleção dos beneficiários. 

À vista do exposto, a Comissão de Saúde 
Pública opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 325, de 1956 

Sala das Comissões, em 28 de fevereiro de 
1957. – Sylvio Curvo, Presidente e Relator. – 
Pedro Ludovico. – Mendonça Clark. 

 
Nº 347, de 1957 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 325, de 1956 
 
Relator: Sr. Reginaldo Fernandes. 
O Projeto de Lei em aprêço, resultante de 

Mensagem presidencial, e inicialmente elaborado 
pelo Ministério da Saúde, dispõe sôbre a 
reorganização dos Cursos do Departamento 
Nacional de Saúde (C.D.N.S.) do referido Ministério, 
criados naquele Departamento pelo Decreto-lei nº 
4.296, de 13 de maio de 1942. 

A proposição, vazada nos mesmos moldes da 
Lei nº 2.189, de 3 de março de 1954, que 
reorganizou os Cursos do Departamento Nacional da 
Criança do Ministério da Saúde, estabelece normas 
sôbre as finalidades e classificação dos Cursos do 
Departamento, a saber: – de Saúde Pública, de 
Aperfeiçoamento e Especialização e de 
Adestramento do Pessoal Auxíliar, e que são, 
respectivamente: 1) formar pessoal habilitado a 
organizar e dirigir serviço de higiene e saúde pública; 
2) promover o preparo, aperfeiçoamento, ou a 
especialização de pessoal para as diversas 
atividades e funções dos serviços de higiene e saúde 
pública; 3) preparar pessoal habilitado a executar 
atividades atinentes aos objetivos do Departamento 
Nacional de Saúde. 

O Projeto dispõe, ainda, sôbre o regime 
administrativo para o corpo docente sôbre o critério  
na concessão de bôlsas de estudos a alunos 
residentes fora da cidade em que se realizarem 
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os cursos, sôbre o currículo, o regime didático e as 
condições de matrícula aos cursos, o regime de 
crédito que lhes deve ser aplicado, bem como sôbre 
a faculdade do Ministério da Saúde de promover 
acôrdos com as Universidades oficiais, reconhecidas 
ou equiparadas, no sentido de dar cunho 
universitário aos Cursos de Saúde Pública e de 
Aperfeiçoamento e Especialização. 

A reorganização dos cursos do Departamento 
Nacional de Saúde, criados há cêrca de 15 anos, 
impõe-se nos têrmos do Projeto em causa, visto que, 
consoante as declarações do próprio Ministério da 
Saúde, não obstante estarem êles produzindo 
inestimáveis benefícios com o preparo e 
aperfeiçoamento do pessoal técnico de saúde 
pública, "ressentem-se, no momento, de várias 
falhas, compreensíveis pelo tempo decorrido desde a 
sua criação e a moderna politica de saúde 
atualmente seguida pelo nosso país". 

A atualização da legislação dos cursos de 
saúde, criados, como vimos, há já três lustros, é 
ainda manifestamente aconselhável e necessária, 
em face da grande importância que vêm 
apresentando para o ensino técnico e especializado, 
a êles comparecendo e freqüentando centenas de 
médicos e técnicos de saúde. 

Ao examinar o anteprojeto ministerial, o 
Departamento Administrativo do Serviço Público, em 
articulação com o órgão competente, procedeu a 
algumas poucas alterações no citado anteprojeto, 
enquadrando-o melhor às prescrições legais 
vigentes. 

Durante os seus 15 anos de existência, as 
atividades dos cursos do Departamento Nacional de 
Saúde, mesmo sem a indispensável reorganização 
proposta pelo presente projeto, têm sido das mais 
profícuas no preparo e aperfeiçoamento do pessoal 
técnico e especializado para as diversas repartições 
sanitárias, não só federais como estaduais. 

A ciência médica, entretanto,  
sofreu, ùltimamente, apreciável evolução e a 
reorganização dos cursos especializados é medida 
indispensável, a fim de que êles sejam atualizados 
e adaptados às novas condições decorrentes  
do progresso da medicina e da saúde pública. 
 

A reorganização proposta pelo projeto, tendo 
em vista a realidade das condições atuais da saúde 
pública do país, atende aos imperativos da ordem 
técnica e científica. 

A melhoria da saúde e do bem-estar social 
resultará, sempre além de um incremento dos bens 
de consumo e serviços que possam ser postos à 
disposição das populações, do indispensável preparo 
e aperfeiçoamento médico assistencial no combate 
às doenças pestilenciais, doenças de massa e 
doenças degenerativas. 

São êstes males, atualmente, o pesado fardo 
das nações subdesenvolvidas, como o Brasil. 

Entre as responsabilidades do Govêrno de 
maior importância, deve ser ressalvada a política de 
preparo e aperfeiçoamento de pessoal técnico, 
indispensável às tarefas sanitárias que pretende 
realizar, dotando os quadros de saúde pública de 
elementos capazes e categorizados para o 
desempenho de suas atividades. 

Tal objetivo, porém, será irrealizável sem a 
utilização de sanitaristas especialmente treinados 
através de cursos de formação técnica e 
especializada. 

O grande sanitarista norte-americano, Thomas 
Parran, observa, coar sua alta autoridade, que o tripé 
sôbre o qual repousa a estrutura de saúde pública de 
um povo deve ser constituído: 

I) pela fôrça de um pessoal bem treinado; 2) 
pela adoção do sistema do mérito para a nomeação, 
promoção e conservação do pessoal; 3) pelo 
financiamento adequado, evidenciando compreensão 
pública para os problemas sanitários. 

Ora, a reorganização dos cursos do 
Departamento Nacional de Saúde objetiva 
precìpuamente o preparo de técnicos qualificados dos 
diversos serviços sanitários, tão indispensáveis ao país, 
já que êles constituem o próprio serviço de saúde. 

A necessidade de criação de cursos de 
aperfeiçoamento do pessoal de saúde pública já 
foi, aliás, sentida, em 1926, pelo inesquecível 
Carlos Chagas, o grande reformador  
do Departamento, Nacional de Saúde Pública  
e criador do Curso de Higiene e Saúde  
Pública, anexo à Faculdade de Medicina, e des- 
  



– 435 – 
 
tinado ao preparo de medicos sanitaristas. 

Mais tarde, em 1940, Barros Barreto, o grande 
sanitarista patrício, "sentindo a necessidade de 
ampliar as atividades de ensino e treinamento no 
Setor de Saúde Pública, criou um órgão de ensino, 
os Cursos do Departamento Nacional de Saúde, que 
absorveu o curso de higiene da Faculdade e permitiu 
a criação de vários cursos de especialização e 
aperfeiçoamento de nível universitário superior, bem 
como cursos de preparo de pessoal auxiliar para as 
campanhas sanitárias". 

A reorganização que a êstes cursos visa dar o 
projeto, resulta, hoje, das solicitações impostas pela 
natureza técnica especializada das várias atividades 
de saúde pública. 

Enquanto, pois, os atuais cursos do 
Departamento Nacional de Saúde e do 
Departamento Nacional da Criança não forem, como 
a experiência aconselha, transformados, 
oportunamente, na Escola Nacional de Saúde 
Pública, já prevista, aliás, na Lei número 2.310, de 3 
de setembro de 1954, nada mais recomendável e 
necessário que se lhes atualize o funcionamento, 
reorganizando-os em bases que atendam às atuais 
exigências e conquistas do progresso da ciência 
médica. 

Eis por que, do ponto de vista educacional, o 
Projeto em tela, vindo dar maior flexibilidade ao 
ensino da medicina sanitária, permitindo a adaptação 
mais rápida e eficiente dos currículos escolares ao 
progresso científico e as necessidades reais das 
repartições sanitárias do país, está em condições de 
merecer a aprovação desta Comissão de Educação 
e Cultura. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1957. 
Lourival Fontes, Presidente. 
Reginaldo Fernandes, Relator. 
Gilberto Marinho. 
Nélson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Mourão Vieira. 
Mem de Sá. 

Nº 348, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 325, de 1956. 
 
(Relator: Sr. Daniel Krieger). 
O Projeto número 325, de 1956, que objetiva a 

reorganização dos Cursos do Departamento Nacional de 
Saúde (C. D. N. S.), é oriundo da Mensagem número 
193, de 9 de maio de 1955, do Poder Executivo. 

O Projeto em aprêço dispõe sôbre as finalidades 
e classificação dos grupos, sôbre o regime de bôlsas 
de estudos e do corpo docente, provendo ainda 
autorização do Ministério da Saúde para que possa 
estabelecer convênios com Universidades e 
Faculdades de Medicina, oficiais, visando a dar 
característica universitária aos outros de nível superior. 

A experiência adquirida pelo Departamento 
Nacional de Saúde, em mais de 15 anos de 
atividades, neste setor de preparo e aperfeiçoamento 
técnicos, estabelece a necessidade de reorganização 
de seus cursos, a fim de que sejam atualizados, 
adaptando-se às novas condicões decorrentes do 
progresso da medicina e da saúde pública. De fato, a 
partir de 1940, a evolução da ciência médica e, muito 
particularmente, da medicina preventiva, foi 
verdadeiramente espetacular com o advento das 
sulfas e antibióticos, dos inseticidas de ação residual, 
de novos tipos de imunização e de modernas técnicas 
de trabalho sanitário, tornando-se, por isso, imperativa 
a necessidade de alterações, muitas vêzes radicais, 
nos currículos escolares e nos processos de ensino 
da higiene e da saúde pública. Isto é que se precisa 
fazer e que se deve fazer, e na realidade a 
reorganização prevista neste Projeto atende aos 
imperativos das condições atuais, convindo salientar-
se que tais modificações serão realizadas 
estritamente dentro dos recursos orçamentários. 

O assunto foi cuidadosamente  
estudado nas Comissões de Saúde, de  
Educação e Cultura, e de Finanças, da  
Câmara dos Deputados, bem como nas Co- 
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missões de Justiça, de Saúde e de Educação e 
Cultura do Senado Federal. 

A esta Comissão compete examinar sòmente 
o artigo 8º do Projeto, que determina o registro 
automático pelo Tribunal de Contas, a distribuição e 
o depósito, no Banco do Brasil, disposição do 
Departamento Nacional de Saúde, dos créditos 
orçamentários e adicionais, destinados ao transporte 
e pagamento das bôlsas de estudo e honorários de 
professôres e assistentes. 

Essa medida de exceção, já concedida a créditos 
de outras atividades da Administração, é perfeitamente 
aceitável em relação aos Cursos do Departamento 
Nacional de Saúde, pois elimina muitos entraves 
burocráticos, sem prejuízos do contrôle financeiro. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao Projeto. 

Sala das Comissões, em 17 de maio de 1957. 
Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 

Daniel Krieger. – Novaes Filho. – Lima Guimarães. – 
Sílvio Curvo – Othoz Mäder. – Juracy Magalhães. – 
João Mendes e Lutterbach Nunes. 

 
PARECERES NS. 349 E 350,DE 1957 

 
Nº 349, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 355, de 1956, que 
concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais 
a Maria de Oliveira Lacourt e Olindina Oliveira 
Pupim, filhas viúvas do falecido Guarda Aduaneiro, 
Manoel José de Oliveira. 

 
(Relator: Sr. Lima Guimarães). 
O ilustre Deputado Álvaro Castelo, com seu 

coração generoso e humanitário, foi o autor do 
Projeto nº 355-56, que concede pensão especial de   
Cr$ 3.000,00 mensais a Maria de Oliveira Lacourt e 
Olindina Oliveira Pupim, viúvas, filhas do falecido 
Guarda Aduaneiro, Manoel José de Oliveira. 

Êste guarda faleceu em 1909,  
(há, portanto, 48 anos), conseqüente de um 
 

acidente do trabalho. Não é crível que essas duas 
viúvas já o fôssem naquela época. Mocinhas 
ainda, ou talvez meninas, venceram as primeiras 
dificuldades da falta do pai, vieram a casar-se, 
tendo, portanto, maridos que delas cuidassem. A 
relação de filiação está, pois, muito remota e a sua 
penúria atual não decorre da orfandade, mas da 
viuvez. 

Não há, portanto, uma dívida de gratidão da 
União para cujo resgate se propõe o Projeto. 

Há ainda a considerar que nenhuma prova 
existe no processo em que se possa afirmar serem 
elas realmente viúvas, filhas de Manoel José de 
Oliveira, e que êste tenha sido Guarda Aduaneiro e 
perecido em desastre. 

Não pomos em dúvida a palavra do ilustre 
autor do Projeto, mas é possível até que tenha sido 
ludibriado na sua boa-fé, sabendo-se como se fazem 
estas insinuações, forçando-se a êstes 
procedimentos, movidos pela piedade. 

Estão se tornando epidêmicos os pedidos de 
pensão a torto e a direito, a favor de filhos, netos, 
parentes de qualquer espécie de servidor público, 
alegando-se apenas estado de penúria do candidato 
ao beneficio. 

É bem verdade que a Constituição 
determina a obrigação do Estado de prestar 
assistência aos necessitados. Isto, porém, 
obedece a normas legais pre-estabelecidas e  
a elas se deve recorrer. Não se pode resolver  
o problema por meio de verbas especiais, 
levando à penúria o já depauperado Tesouro 
Nacional. 

Dadas estas considerações e sentindo a 
angústia de meu sentimentalismo cristão,  
é contrafeito e oprimido que nego  
assentimento ao Projeto, que, apesar de tudo, é 
constitucional. 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. – 
Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães, Relator. 
– Gilberto Marinho. – Daniel Krieger. – Argemiro de 
Figueiredo. – Ruy Carneiro. – Benedicto Valladares. 
– Gaspar Velloso. 
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Nº 350, DE 1957 
 

Da Comissão de Finlanças, sôbre  
o Projeto de Lei da Câmara nº 355, de  
1956. 

 
(Relator: Sr. Juracy Magalhães). 
De autoria do Deputado Senhor Álvaro 

Castelo, o Projeto em exame concede uma 
pensão mensal de Cr$ 3.000,00, em favor das 
senhoras Maria de Oliveira Lacourt e Olindina 
Oliveira Pupim, filhas viúvas do Guarda 
Aduaneiro Manoel José de Oliveira, falecido em 
18 de maio de 1909, na cidade de Guarapari, 
Estado do Espírito Santo, num acidente, 
quando fiscalizava o embarque de areias 
monazíticas. 

A Comissão de Constituição e  
Justiça, embora reconhecendo a 
constitucionalidade do Projeto, opinou 
contràriamente ao mesmo, sob os fundamentos  
de que a penúria atual das beneficiadas  
não decorre da orfandade, mas  
da viuvez, e de que nenhuma prova existe  
no processo em que se possa afirmar serem  
elas realmente viúvas, filhas de Manoel José  
de Oliveira, e que êste tenha sido  
Guarda Aduaneiro e perecido em desastre. 

Em diligência feita para melhor 
esclarecimento do assunto, conseguimos  
saber, por intermédio do nosso ilustre  
colega, Senador Carlos Lindenberg, que  
as beneficiárias ainda vivem e que  
realmente estão necessitando do auxílio 
proposto. 

Nestas condições, a Comissão de  
Finanças opina favoràvelmente ao Projeto em 
exame. 

Sala das Comissões, em 17 de maio  
de 1957. – Vivaldo Lima, Presidente  
em exercício. – Juracy Magalhães, Relator. –  
Daniel Krieger. – Lutterbach Nunes. – Novaes 
Filho. – Júlio Leite. – Lino de Mattos. – Othon 
Mäder. – João Mendes, vencido. 

PARECER Nº 351, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda de 

Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 398, de 1956, 
que retifica, sem ônus, a Lei número 2.368, de 9 de 
dezembro de 1954, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1955. 

 
(Relator: Sr. Daniel Krieger). 
A Associação Rural de São José do Belmonte, 

no Estado de Pernambuco, foi contemplada, no 
Orçamento de 1955, com a subvenção extraordinária 
de Cr$ 55.000,00, a qual, embora inscrita em restos 
a pagar, até hoje não foi paga, por figurar a referida 
instituição com o antigo nome daquele Município. 

Ao presente Projeto, que retifica a 
denominação de diversas entidades em idénticas 
condições, apresentou o ilustre Senador João 
Villasbôas a Emenda número 1, que promove a 
retificação exigida para o recebimento do auxílio. 

Opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1957. – 

Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Daniel 
Krieger, Relator. – Juracy Magalhães. – João 
Mendes. – Lutterbach Nunes. – Novaes FiIho. – Lima 
Guimarães. – Sílvio Curvo. – Othon Mäder. 

 
EMENDA A QUE SE REFERE O 

PARECER SUPRA 
 

EMENDA Nº 1 
 
Ao Projeto de Lei da Câmara número 398, de 

1956. 
Acrescente-se: ao art. 1º. 
Ministério da Agricultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
03 – Subvenções Extraordinárias. 
18 – Pernambuco. 
Onde se lê: Associação Rural de Maniçobal – 

Cr$ 55.000,00. 
Leia-se: Associação Rural de São  

José do Belmonte – Cr$ 55.000,00. 
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Justificação 
 
A emenda visa a corrigir êrro de publicação. 
Sala das Sessões, em 30 de abril de 1957. – 

João Villasbôas. 
 

PARECERES NS. 352, 353 E 354, DE 1957 
 

Nº 352, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1955, que 
regula o repouso remunerado para os empregados 
que trabalham à base de comissão. 

 
(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo). 
Tendo sido encaminhado à Comissão de 

Economia o Projeto de Lei número 27, de 1955, 
oriundo da Câmara dos Deputados, houve por bem 
aquela Comissão, aprovando o parecer do ilustre 
Senador Júlio Leite, manifestar-se favoràvelmente ao 
Projeto, em contrário ao parecer apresentado a esta 
Comissão de Constituição e Justiça, em que nos 
havíamos pronunciado por sua rejeição. 

Lendo as brilhantes e, em certo ponto, 
veementes considerações do Senador Júlio Leite e 
as não menos veementes motivações do voto do 
Senador Remy Archer, não nos pudemos, todavia, 
convencer de nosso êrro, mas, pelo contrário, se 
robusteceu nosso ponto de vista contrário ao Projeto. 

É que, supondo um equívoco de nossa parte, 
no tocante à confusão entre comissionistas pracistas 
e balconistas, para concluir que os argumentos de 
nosso parecer sòmente se poderiam referir àqueles, 
foram os ilustres Senadores que se equivocaram. 

Assim é que o Senador Júlio Leite sustenta em 
seu parecer: 

"A jurisprudência á vasta e controvertida. 
Os seus ramos mais nítidos, todavia,  
porque contam agora com julgados do  
Supremo Tribunal Federal, é de que os comissio- 

nistas não sujeitos a horário, os ditos pracistas, – 
êstes não gozan do privilégio legal". 

Ora, a verdade é que o Supremo Tribunal 
Federal, em todos os acórdãos proferidos até agora, 
sem exceção, não tem feito distinção entre pracistas 
balconistas, sujeitos ou não sujeitos horário, para 
efeito de negar àqueles conceder a êstes o direito ao 
pagamento dos dias de repouso. 

Pelo contrário, o que foi decidido no acórdão 
proferido no Recurso Extraordinário número 19.563, 
invocado em nosso Parecer, foi que nenhuma distincão 
existe entre ambas categorias, pracistas ou balconistas, 
no tocante ao repouso semanal, conforme ficou 
plenamente esclarecido no debate entre o Ministro-
Relator, Mário Guimarães, e o Ministro Nélson Hungria, 
que, como único voto vencido, sustentou tal distinção 
naquele julgamento, rendendo-se, porem, ao ponto de 
vista da maioria em julgamentos posteriores, 
constantes dos acórdãos proferidos nos Recursos 
Extraordinários números 19.614, 23.368, 23.412, 
20.257, 23.956, tendo como Relatores, 
respectivamente, os Ministros Luís Gallotti, Ribeiro da 
Costa e Mário Guimarães, conforme se pode ler no 
acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido no 
Processo TST-724-55; nesses acórdãos fixou a 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal 
jurisprudência uniforme e unânime, no sentido de que 
não se justifica ó pagamento do repouso semanal aos 
comissionistas, sejam êstes pracistas ou balconistas, 
sujeitos ou não sujeitos a ponto e horário. 

Poder-se-ia objetar, como faz o Senador Júlio 
Leite, que "a tarefa do legislativo não é acolher 
passivamente os pronunciamentos pretéritos, em 
casos concretos do poder judicante" e que "não é a 
lei que deve se sujeitar aos julgados, mas os 
julgados à lei". 

Êsse conceito, sem dúvida exato, deve, porém, 
ser entendido em têrmos. É verdade que os julgados 
devem sujeitar-se à lei, mas não é menos verdade que 
a lei deve, por sua vez, sujeitar-se ao direito. Ora, os 
julgados dos tribunais judicantes, notadamente de nos- 
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so mais alto pretório, não se limitam à aplicação 
automática da lei, mas à formulação dos princípios 
jurídicos e, através das variações interpretativas da 
lei, à cristalização do direito. 

Assim, não deve o legislativo inovar a lei 
contra os pronunciamentos do Poder Judiciário, sem 
cuidadoso exame da sua substância, sob pena de 
correr o risco de torná-la iníqua e injusta. 

Ora, a distinção que o Projeto de Lei número 27, 
na redação aprovada pela Câmara dos Deputados, 
pretende estabelecer, seria iníqua e injusta. 

Com efeito, sendo a duração do trabalho, fixado 
em lei, de oito horas diárias nos dias úteis da semana, 
tanto os que trabalham no âmbito da emprêsa, 
sujeitos a ponto e horário, como os que trabalham na 
praça, sem essa sujeição, sòmente devem ser 
obrigados a trabalhar dentro daqueles limites legais. 
Assim, se o Projeto de Lei nº 27, manda que seja 
pago o repouso semanal aos primeiros e nega êsse 
benefício aos segundos, pela consideração de que 
êstes últimos podem trabalhar quando querem, para 
haver com seu trabalho aquilo que dá a lei 
graciosamente aos primeiros, – a conseqüência é que 
lhes estará negando muito mais do que a 
remuneração do repouso, lhes estará negando o 
próprio e inalienável direito ao repouso. Aliás, com 
essa emenda, ficaria a Lei número 605 maculada de 
insanável contradição entre tal critério aplicado aos 
comissionistas e o critério adotado nas letras "e" e "d" 
do artigo 7º que concederam o pagamento do repouso 
indistintamente aos tarefeiros que trabalham no 
âmbito da emprêsa, sujeitos a ponto e horário e aos 
que trabalham a domicílio, com inteira liberdade de 
ação, tal qual os comissionistas pracistas. 

Não se conclua, porém, dessas 
considerações, que deveria ser restaurado o texto 
primitivo do Projeto, o qual mandava pagar a 
remuneração do repouso, indistintamente aos 
comissionistas. 

Os que apresentaram o Projeto, com essa 
amplitude, se impressionaram certamente com  
a extensão do mandamento constitucional, para 
concluir que todos os empregados, qualquer que seja 

sua categoria ou forma de salário, têm direito à 
remuneração específica do repouso semanal, criado 
pela lei número 605. 

Mas, tanto não é assim, que a própria Lei 
número 605, em seu artigo 7º, parágrafo excluiu 
expressamente do benefício legal os mensalistas. 

A razão é óbvia, ninguém contesta que todos 
os empregados, sem exceção, tenham direito ao 
repouso semanal remunerado. O que a Lei número 
605 procurou. porém, distinguir, foi aquêles 
empregados cujos salários não sofriam variação 
com o maior ou menor número dos dias de repouso, 
– era o caso dos mensalistas e comissionistas – 
daqueles outros cujos salários variavam na razão 
inversa do número de dias de repouso – como 
sucedia com os diaristas e horistas. A êstes 
determinou a lei que lhes fôsse paga a 
remuneraçãoã dos domingos e feriados e àqueles 
negou, expressa ou tàcitamente, pela consideração 
de que tal remuneração já estava contida em seu 
salário mensal. 

Êsse acertado critério da Lei número 605, que 
o Projeto número 27 pretende subverter, foi 
claramente expressa durante a discussão da lei, pelo 
Deputado Freitas e Castro, da Comissão de 
Legislação Social daquela Casa do Congresso, que 
assim se exprimia, conforme se pode ler à página 
225 da revista "Trabalho e Seguro Social", volume 
XXI: 

"Colocando-me nesse ponto de vista, 
construo um critério prático para saber quais os 
trabalhadores que têm direito à remuneração 
especial pelos dias de repouso. Quando a 
remuneração se mantém a mesma, independente 
de dias feriados, dias em que não se trabalha, o 
repouso está incluído no pagamento contratado; 
quando, porém, o trabalhador recebe mais ou 
recebe menos no período de um mês, conforme 
sejam maiores ou menores os dias de descanso, a 
remuneração dêstes é devida por fôrça do texto 
constitucional". 

Nada mais simples e exato. O que  
a lei número 605, regulamentando o 
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texto constitucional, quis sàbiamente fazer, foi 
suprimir a injusta discriminação entre os 
trabalhadores que, auferindo seu salário em função 
do tempo de serviço, o recebiam por período inferior 
a uma semana (diaristas e horistas) ou o recebiam 
por período superior (quinzenalistas e mensalistas), 
pois êstes últimos tinham salário invariável com 
relação ao número de feriados do mês, ao passo que 
aquêles recebiam, por mês, tanto menos quanto 
eram mais numerosos os dias de descanso. Assim, 
em um mês em que ocorressem cinco domingos e 
um feriado, o diarista recebia apenas vinte e quatro 
diárias, ao passo que o mensalista recebia sempre 
as trinta diárias contidas em seu salário mensal. 

Aos diaristas e horistas a Lei número 605, nas 
letras "c" e "d" do artigo 7º equiparou os que 
trabalham por tarefa ou por peça e, ainda os que 
trabalham por tarefa a domicílio. 

Fê-lo acertadamente porque, sendo seu 
salário pago por unidade de tarefa, "ipso fato" se 
reduz a unidade de tempo, visto que a realização de 
cada tarefa exige necessàriamente certa unidade de 
tempo. Destarte, como os diaristas ou horistas, os 
tarefeiros, antes do advento da Lei número 605, 
recebiam por mês salário inversamente proporcional 
ao número de dias de descanso. 

Não contemplou, porém, os comissionistas, a 
cujo respeito é totalmente omissa, não obstante 
figurarem êsses trabalhadores em alguns dos 
anteprojetos, dos quais resultou a lei. 

A razão dessa intencional omissão é clara para 
quem analise os critérios e objetivos dos elaboradores 
da lei. É que tinham êles por evidente que o 
pagamento especial dos dias de descanso só podia 
ser deferido nos contratos de trabalho em que o 
salário era pago em função do tempo de serviço, pelo 
motivo óbvio de que sòmente tais formas de salário 
eram afetadas pela intercorrência de dias feriados. 

Os comissionistas, sejam pracistas ou 
balconistas, remunerados mediante comissão 
sôbre as vendas, têm seus salários fixados, não 
em função do tempo, mas em função do valor do 
trabalho. Seus salários não variam segundo o nú- 

mero maior ou menor de dias feriados do  
mês, mas sim segundo outros e diversissimos 
fatôres, tais como a estação do ano, as 
necessidades e poder aquisitivo dos 
consumidores, a propaganda e o sistema de 
vendas da emprêsa etc... 

Como sustentava o ministro Mário Guimarães, 
citando Carvalho dos Santos, no acórdão por nós 
invocado. 

"O empregado não perde sua percentagem 
pelo fato de não trabalhar no domingo. Tê-la-á 
acrescida a de outro qualquer dia da semana, em 
que a venda se realizar, o que fatal ou 
necessiàriamente acontecerá, máxime em se 
tratando de artigos de primeira necessidade, como 
sejam, por exemplo, gêneros alimentícios, 
fazendas, vestuários, sapatos, produtos 
farmacêuticos etc... Em verdade, são coisas que 
se compram quando delas se carecem. Quando 
não hoje, amanhã ou depois. Se não no domingo 
ou no feriado, no dia útil seguinte, ou, por 
antecipação, na véspera. De modo, que recebendo 
mediante comissão, não está o empregado em pior 
condição do que o mensalista. Um recebe quantia 
fixa; o outro, remuneração variável, mas 
correspondendo ao trabalho do mês. O salário da 
sua profissão não depende, como no caso dos 
diaristas, de maior ou menor número de feriados, 
mas de sua atividade e do, estado geral dos 
negócios. 

Têm, pois, como os mensalistas, domingos e 
feriados pagos. Verdadeiramente, êle é pouco 
mais até do que o simples empregado. É 
interessado nas vendas. Quase um sócio. Está 
bem distante do diarista que depende, para a sua 
maior remuneração, do fator tempo. Mais dias de 
serviço, maiores salários. Menos dias, inferiores 
salários. Também o tarefeiro está sujeito ao fator 
tempo. A tarefa que terminaria em semana de  
seis dias, ficará inacabada se forem quatro ou  
cinco. Cada feriado acarretará, também,  
nesse caso, redução na bôlsa do operário.  
O trabalhador por percentagem, não. A interrupção 
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dos domingos e feriados, precisamente porque 
nesses dias o comércio todo está fechado, não lhe 
causa prejuízo financeiro. Está na situação do 
mensalista. A êste, e não ao diarista ou ao tarefeiro, 
é que há de ser equiparado". 

A absoluta inexistência de correlação entre o 
movimento de vendas (e, conseqüentemente, o 
montante de salários) e o número de dias do trabalho 
no mês foi comprovado, processo judicial a que nos 
reportamos, por dados estatísticos, da revista 
"Conjuntura Econômica", da Fundação Getúlio 
Vargas, de sorte a excluir qualquer dúvida. 

Ora, se os salários dos comissionistas 
absolutamente não variam em função do menor 
número de dias de repouso no mês, mas sim em 
correlação exclusiva com os fatôres determinados do 
movimento de vendas, a conclusão indiscutível é 
aquela a que chegou o ministro Mário Guimarães, no 
julgamento do recurso 19.563, isto é, a de que êsses 
trabalhadores devem ser equiparados, para os fins 
da lei reguladora da remuneração do repouso 
semanal, aos mensalistas e não aos diaristas, visto 
que, como sucede com aquêles, a remuneração do 
repouso já está contida em seu salário mensal. 

Os Senadores Júlio Leite e Remy Archer, 
aquêle em seu parecer e êste na motivação de seu 
voto, deixaram-se impressionar por uma 
consideração menos exata, quando, com certa 
veemência, advogam o direito dos comissionistas 
balconistas ao pagamento do repouso semanal, sob 
o fundamento de que êsses trabalhadores recebem, 
como sustenta o parecer, "irrisória percentagem 
sôbre a venda realizada". 

Supomos que os ilustres Senadores quiseram, 
daí, concluir que a situação dos vendedores 
remunerados mediante comissão sôbre as vendas é 
mais precária do que a dos vendedores que 
percebem salário mensal fixo. 

Nada mais contrário à realidade. É sabido 
que no comércio sucede exatamente o contrário. 
Os comissionistas percebem geralmente  
salários mais elevados do que os que têm apenas 
salário fixo. E, sob todos os aspectos, sua  
 

situação é melhor que a dos mensalistas, excluídos 
dos benefícios da Lei 605. 

Basta apontar duas dessas vantagens. Em um 
regime de constante inflação, como o que vem 
atravessando o país, o salário dos mensalistas se 
desajusta dia por dia, sòmente reajustando-se por 
períodos descontínuos nunca inferiores a um ano, 
"ex vi" do disposto no artigo 873 da Consolidação 
dos Leis do Trabalho, através de morosos convênios 
ou dissídios coletivos; ao passo que o salário dos 
comissionistas se reajusta automàticamente, dia a 
dia, sem solução de continuidade, pela razão 
evidente de que, crescendo o preço das utilidades, 
cresce proporcionalmente o produto das comissões. 
Outra vantagem dos comissionistas está em que, 
durante certas épocas do ano, como o mês de 
dezembro, o movimento de vendas cresce 
enormemente, dando às emprêsas magníficas 
oportunidades de lucros, dos quais participam 
proporcionalmente os comissionistas, ao passo que 
os mensalistas são dêles excluídos, jungidos, como 
estão, a seu invariável salário mensal fixo. 

Nessas condições, seria iníquo que o Projeto 
de Lei número 27 concedesse aos comissionistas o 
que o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 605 nega aos 
mensalistas. 

A verdade é que, dentro do espírito do texto 
constitucional, a nenhuma dessas categorias de 
trabalhadores deve ser deferido o pagamento 
específico do repouso, que já se contém em seu 
salário mensal. 

Conceder-lhes tal remuneração extraordinária 
seria dar-lhe, não uma complementação de salário, 
como sucede com os horistas, diaristas e tarefeiros, 
mas sim, verdadeiramente, um sôbre-salário. 

Destarte, como tivemos oportunidade de 
indicar, em nosso parecer anterior, se é certo que o 
Projeto não pode, a rigor, ser acoimado de 
inconstitucional, por conflito com dispositivo expresso 
da Constituição, – não é menos certo que sua 
ortodoxia constitucional é extremamente duvidosa, 
por exorbitar do critério e do espírito do nº VI  
do art. 157 da Constituição da República, correta-  
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mente interpretados no texto vigente da Lei 605. 

Por todos êsses motivos, mantemos nosso 
parecer contrário ao Projeto, cuja aprovação viria 
subverter os critérios fixados na Lei 605, desvirtuar o 
preceito constitucional e criar iníqua discriminação 
aberrante do princípio de igualdade perante a lei, de 
um lado entre os comissionistas balconistas 
beneficiados pelo projeto, e os comissionistas 
pracistas, dêles excluídos; e de outro lado, entre 
aquêles e os mensalistas, igualmente excluídos do 
benefício, por fôrça do parágrafo 2º do artigo 7º da 
Lei 605. 

Sala das Comiss6es, em 26 de março de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gilberto Marinho. – Lourival 
Fontes. – Ruy Carneiro. – Lino Guimarães. 

 
Nº 353, DE 1957 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 27, de 1955. 
 
(Relator: Sr. Júlio Leite). 
A Comissão de Constituição e Justiça houve 

por bem, antes de se pronunciar em definitivo sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1955, ouvir 
esta Comissão de Economia. 

Assim, embora que já apresentado parecer do 
Relator ali designado, o ilustre Senador Argemiro de 
Figueiredo, êste trabalho não traz ainda a chancela 
daquele órgão técnico. 

2. O Projeto de Lei em questão, por sua 
ementa, "regula o repouso remunerado para os 
empregados que trabalham à base de comissão". 

O seu artigo 1º, todavia, limita a extensão do 
enunciado acima referido, quando estabelece o 
direito à remuneração correspondente ao repouso, 
apenas, àqueles comissionistas que trabalhem em 
serviço interno, sujeitos ao horário de trabalho 
normal estabelecido no Decreto-lei número 5.452, de 
1º de maio de 1943. (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

3. Êste pequeno incidente  
de técnica legislativa, sem dúvida, foi o cau-  
 

sador do equívoco em que se informa todo o 
percuciente trabalho do nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. 

É que S. Exa. traça uma série de 
considerações, de resto não pacíficas, que se 
fundamentam precìpuamente no rezado pela ementa 
do Projeto nº 27, considerações, portanto, alheias ao 
verdadeiro conteúdo da proposição sob 
consideração do Senado. 

Assim, vejamos: 
"O comissionista, diz o ilustre representante da 

Paraíba, não está vinculado ao tempo do trabalho; 
trabalha se quer e quando quer; repousa quando 
entende e, muitas vêzes, sem esfôrço nem 
canseiras, um só negócio processado em segundos, 
lhe assegura remunerações excepcionais. 

Ora, o engano é evidente. O Projeto de Lei 
número 27, intenta deixar incontroverso tão-sòmente 
aos que trabalham oito horas diárias, em serviço 
interno, mas que recebem à base de comissões, o 
direito que a Lei número 605, de 5 de janeiro de 
1949 cometeu a todo empregado, desde que haja 
sido cumprida a assiduidade prevista. 

4. Apontada a incongruência "in ratione 
materae" do parecer do ilustre relator da Comissão 
de Constituição e Justiça, atentemos às razões, que 
a nosso ver, bem fundamentam o proposto. 

5. A Lei número 605, de 5 de janeiro de 1949 
dispôs em seu artigo 1º "Todo o empregado tem 
direito ao repouso semanal remunerado de vinte e 
quatro horas consecutivas, preferentemente aos 
domingos e nos limites das exigências técnicas das 
emprêsas, nos feriados civis e religiosos, de acôrdo 
com a tradição local". 

O artigo 7º, porém, do mesmo mandamento 
legal, ao traçar a respectiva correspondência de 
remuneração por repouso semanal, previu o caso do 
horista, do diarista, do semanalista, do quinzenalista, 
do mensalista, dos tarefeiros, mas omitiu, no entanto, 
o comissionista. 

Dêste fato e do entendimento do artigo 6º da 
lei referida que fala em cumprimento integral do 
horário do trabalho, surgiram interpretações 
casuísticas, logo levadas ao judiciário, dando  
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os comissionistas como alijados do alcance da Lei nº 
605. 

A jurisprudência é vasta e controvertida. 
O seu rumo mais nítido, todavia, porque 

consta, agora, com julgados do S.T.F., é de que os 
comissionistas não sujeitos a horários, os ditos 
pracistas – não gozam do privilégio legal. 

Mas, os balconistas – os que cumprem horário 
integral, em serviço interno – êstes, por nada 
deferirem em obrigações ou vantagens de que sob 
diversa forma de remuneração – dedicam-se ao 
mesmo mister, êstes estão entre os que devem fruir 
os benefícios da Lei número 605. 

6. É preciso que se note, a fim de que o tema 
não se controverta por ausência de clareza, que o 
visado pelo projeto de lei em causa, é a proclamação 
do direito – vez que pôsto em discussão por 
interpretações judiciárias da Lei número 605. 

A tarefa do legislativo, não é acolher 
passivamente os pronunciamentos pretéritos, em 
casos concretos do Poder Judicante. A matéria de lei 
intrìnsicamente é sempre de inovação. Não é a lei 
que deve se sujeitar aos julgados. Mas, os julgados à 
lei. 

7. É de uso muito freqüente em nosso 
comércio a relação de emprêgo, sob modalidade de 
comissões por venda aos que, como balconistas, 
servem a freguesia que acorre aos estabelecimentos 
de varejo. 

Tais comissionistas recebem, òbviamente, 
uma irrisória percentagem sôbre venda realizada, 
que somada uma a outras, dão um estipêndio 
mensal muito aproximado do mínimo de 
remuneração legal. 

Há os casos, e não poucos, dos 
empregadores que se vêm furtando, mesmo, do 
mínimo de lei, por essa modalidade de 
assalariamento. 

8. Não se compreende, assim, e 
derradeiramente, a falta da extensão do benefício  
do repouso remunerado àqueles que trabalham  
em serviço interno, sujeitos ao horário de oito horas, 
pelo simples fato da diversidade de modo de 
pagamento. 

Aliás, o regulamento baixado pelo  
Decreto número 27.048, de 12 de agôsto  
 

de 1949 à Lei número 605, no parágrafo 1º do artigo, 
já dispunha "ipsis literis": 

"A remuneração dos dias de repouso 
corresponderá – qualquer que seja a forma de 
pagamento de salário:" etc. 

9. O artigo 2º do Projeto de Lei em estudo, 
indica, de modo claro e prático, a maneira pela qual 
se deve proceder para a efetivação dos cálculos de 
repouso remunerado, de que se beneficiará o 
balconista, quer o pagamento seja feito por semana, 
quinzena ou mês. 

10. Assim sendo, por todo o exposto, julgamos 
que o Projeto de Lei número 27, de 1955, deve 
merecer aprovação do Senado. 

Sala das Comissões, em 21 de agôsto de 
1956. – Juracy Magalhães, Presidente. – Júlio Leite, 
Relator. – Remy Archer, nos têrmos da declaração 
anexa. – Tarcísio de Miranda. – Lima Teixeira. – 
Fernandes Távora. 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR REMY 

ARCHER 
 
Detidamente examinados – a justificação do 

ilustre Deputado Coutinho Cavalcante, e os 
pareceres divergentes dos meus preclaros pares – 
Senadores Argemiro de Figueiredo e Júlio Leite, fui 
levado ao pedido de exame do Projeto de Lei 3.909-
A, de 1953, que viria regular o repouso remunerado 
para os empregados que trabalham à base de 
comissão. 

Assim, em que pese a argumentação expedida 
pelo eminente Senador Argemiro de Figueiredo, na 
parte que examina o mérito da proposição, já que 
quanto a sua constitucionalidade nada encontrou a 
opor, vejo-me obrigado a insistir, como aliás, já o fêz 
o Senador Júlio Leite, em que a proposição em 
julgamento se refere apenas aos comissionistas – 
que trabalhem em serviço interno sujeitos ao horário 
normal de trabalho, como preceitua o Decreto-lei 
5.542, de 1º de maio de 1943. (1) E, quanto a êstes, 
não resta sombra de dúvida, deve ser estendido o 
benefício do artigo 1º da Lei número 605, de 5 de 
janeiro de 1949. (2). 

É que, a generalidade do  
vocábulo – "comissionista" – abrange tanto –  
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"balconistas" – como "pracistas". E, quando o 
Senador Argemiro de Figueiredo brilhantemente se 
externa contra a concessão do benefício pleiteado, 
quis, naturalmente, tratar apenas dos "pracistas", 
aquêles que, segundo Sua Excelência, não está 
vinculado ao "tempo" de trabalho; trabalha se quer e 
quando quer; "repousa" quando entende e, muitas 
vêzes, sem esfôrço nem canseiras, "um só negócio 
processado em segundos, lhe assegura 
remunerações excepcionais". 

Mas, o Projeto 3.909-A-53, não quis beneficiar 
a êsses protegidos da sorte... Quis, isto sim, proteger 
os balconistas, – ou seja, aquela classe de 
comissionistas que recebem uma ínfima comissão 
sôbre as vendas diárias, efetuadas em serviço 
interno sujeitos às variações da freguesia que – entra 
pela porta a dentro, sem possibilidades de aumentar 
seus proventos, pois dêles não depende o total de 
vendas que façam. 

Há casos mesmo, como tão bem lembra o 
Senador Júlio Leite, em que os – Comissionistas – 
balconistas, somadas as comissões de vendas 
efetuadas, ficam muito aquém do mínimo estabelecido 
por lei como remuneração de uma região. 

O próprio enunciado do Projeto em questão 
(embora sob o ponto de vista de redação possa 
sofrer modificações) no seu artigo 1º, dá exemplo 
claro da idéia do legislador em proteger apenas aos 
comissionistas que trabalhem em serviço interno, 
sujeitos a horário de trabalho. 

Quanto ao artigo 2º, de todo parece-me 
aceitável. 

Assim, pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de 

1956. – Remy Archer. 
 

Nº 354, DE 1957 
 

Da Comissão de Legislação Social, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1955. 

 
(Relator: Sr. João Arruda). 
O Projeto de Lei número 27, referido  

na ementa, estendendo o direito ao  
repouso remunerado aos comissionistas em 
serviço interno, já foi objeto de exame  
 

pelas ilustres Comissões de Constituição e Justiça, 
de Economia e de Finanças, opinando o primeiro 
pela rejeição do Projeto e a segunda, pela sua 
aprovação. 

Os argumentos aduzidos pelo ilustre 
Senador Argemiro de Figueiredo, no sentido de 
evidenciar a diferença existente entre o 
comissionista e o diarista ou horista e, mesmo, 
tarefeiro, são inteiramente procedentes e, 
podemos afirmar, sem exagêro, esgotam o 
assunto. O trabalho do Relator, Sr. Argemiro de 
Figueiredo, na Comissão de Constituição e 
Justiça, que o aprovou unânimemente, é brilhante 
e merece ser lido pelos que vão apreciar êste 
Projeto em plenário. Estudou êle sob todos os 
ângulos o problema e a sua conclusão é a mais 
consentânea para esta proposição. De certa 
forma, os mesmos argumentos se acham 
sintetizados no parecer do ilustre ex-Deputado 
Freitas e Castro, da Comissão de Legislação 
Social, da Câmara, ao ensejo da discussão do 
Projeto que se converteu na Lei 605, que regula o 
repouso remunerado. 

Com efeito, não é possível examinar a 
matéria sem levar em conta a questão de ordem 
econômica que lhe é própria. A finalidade do 
preceito constitucional foi possibilitar o repouso 
sem prejuízo da remuneração; portanto, sòmente 
naqueles casos em que o empregador, devido ao 
domingo ou feriado venha a auferir menor 
remuneração, é que se justifica o deferimento 
dessa regalia, ou melhor, quando o ganho se 
mede na razão direta do esfôrço pessoal, caso em 
que o tempo é a medida do ganho, como ocorre 
com o diarista, horista e tarefeiro; não porém, com 
o mensalista e o comissionista, o primeiro 
recebendo ordenado fixo por mês, e, o segundo, 
auferindo proventos em razão das verbas, pela 
afluência de compradores, os quais, 
evidentemente, não se limitam a adquirir produtos 
para dêles se utilizarem, apenas, nos dias úteis. 
Assim, pelo fato de os comissionistas não 
trabalharem nos domingos e feriados, não sofrem 
qualquer redução de ganho. Por outro lado, o 
tempo de trabalho – fundamental para os diaristas 
e tarefeiros – não é fator preponderante na aferi-  
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ção do ganho do comissionista, seja pracista ou 
balconista, de vez que, em uma hora, apenas, 
poderá, efetuando venda de vulto, perceber elevada 
quantia em comissões, enquanto o diarista e 
tarefeiro, ficam sempre, limitados ao mesmo ganho. 
Não há como equiparar posições heterogêneas, o 
que, em matéria de direito seria, antes de tudo, 
injusta. 

De resto, frente à matéria, não há diferença 
que mereça destaque entre os comissionistas – 
pracistas e balconistas: ambos percebem proventos 
pelas vendas que efetuam, sem que o tempo 
aplicado no trabalho constitua fator preponderante e 
decisivo de um maior ganho, como acontece com o 
diarista e tarefeiro. 

Não vemos, portanto, boa razão para estender 
aos comissionistas em serviço interno, os benefícios 
da Lei 605, de vez que êles os auferem, à 
semelhança do que sucede com os mensalistas. 

Aliás, o Projeto original da Câmara incluía os 
pracistas, posteriormente excluídos; ora, os 
balconistas são remunerados pela mesma forma, e 
suas vantagens remuneratórias não estão prêsas ou 
dependentes do fator tempo de trabalho, 
encontrando-se, portanto, em idênticas condições à 
dos pracistas; logo, não se justifica que a êles se 
estenda a medida preconizada no Projeto, da qual 
foram excluídos os pracistas. 

E, por entendermos, como já foi assinalado, 
que uns e outros já auferem, implìcitamente, o 
benefício de que trata a Lei 605, somos pela rejeição 
do Projeto. 

Aliás, é de assinalar-se, finalmente, que esta 
Casa, em sessão de 16 de outubro de 1956, rejeitou 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, de número 
319, de 1951, que, acrescentando uma letra e, ao 
artigo 7º, da Lei número 605, de 5 de janeiro de 
1949, estabelecia idêntica providência àquela 
objetivada na proposição em exame. 

Sala das Comissões, em 8 de maio de 1957. – 
Neves da Rocha, Presidente. – João Arruda,  
Relator. – Fausto Cabral. – Ruy Carneiro. – Sílvio 
Curvo. 

PARECERES NS. 355 E 356 DE 1957 
 

Nº 355, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1957, que 
aprova o têrmo aditivo ao ajuste de locação de 
serviço celebrado entre o Estado-Maior do Exército e 
Roberto dos Santos Ribeiro. 

 
(Relator: Senador Lineu Prestes). 
Em sessão de 30 de dezembro de 1955, o 

Egrégio Tribunal de Contas da União resolveu 
recusar registro ao têrmo aditivo ao contrato 
celebrado, em 18 de janeiro de 1954, entre o Estado-
Maior do Exército e o Sr. Roberto dos Santos 
Ribeiro, para, nesse órgão, desempenhar a função 
de cartógrafo. 

O referido têrmo visava a majorar os 
vencimentos do contratado e foi impugnado por 
aquela Côrte de Contas, em face de não ter sido 
instruído com o certificado de reservista e título de 
eleitor do mesmo funcionário. 

A repartição interessada, não obstante ter tido 
ciência das razões motivadoras da recusa do 
registro, não atendeu, em tempo oportuno, aquela 
exigência, razão por que o Tribunal de Contas, 
obediente ao prescrito no parágrafo 1º do artigo 77 
da Constituição Federal, remeteu o processo ao 
Congresso Nacional. 

A Câmara dos Deputados, baseada em 
parecer da sua douta Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira, houve por bem contrariar o 
decisório do Tribunal de Contas, aprovando o aditivo 
impugnado, na forma do presente projeto de Decreto 
Legislativo. 

Bem examinado o processo, e atendendo a 
decisões precedentes desta douta Comissão, não 
vemos por que não aprovar a proposição. 

De fato, as exigências do Tribunal fundam-se, 
apenas, em formalidades perfeitamente 
dispensáveis, como sejam a apresentação do título 
de eleitor e certificado de reservista do funcionário  
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contratado. Se se trata de servidor em  
exercício, a presunção é de que tais documentos 
hajam sido oferecidos anteriormente, porque 
essenciais ao primitivo contrato; e sendo o têrmo 
aditivo um acessório dêste, não se há de reiterar a 
exigência. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 30 de abril de 1957. 

– Cunha Mello, Presidente. – Linneu Prestes, 
Relator. – Lourival Fontes. – Lima Guimarães. – 
Argemiro de Figueiredo. – Gilberto Marinho. – Daniel 
Krieger. 

 
Nº 356, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 6, de 1957. 
 
Relator: Sr. João Mendes. 
O Projeto de Decreto Legislativo em exame, 

Aprova o têrmo aditivo ao ajuste de locação de 
serviço celebrado, em 10 de novembro de 1955, 
entre o Estado Maior do Exército e Roberto dos 
Santos Ribeiro, para desempenhar as funções de 
cartógrafo. 

Fundamenta o Tribunal de Contas sua decisão 
na falta, no processo, do certificado de reservista e 
no título de eleitor do interessado. 

A Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados, houve por 
bem contrariar a decisão do Tribunal de Contas, 
aprovando o ato aditivo impugnado. 

Como já tem decidido esta Comissão em 
casos iguais, simples formalidades administrativas 
do contrato, não devem acarretar prejuízos ao 
contrato, como se afigura no caso presente. 

Assim, a Comissão de Finanças opina pela 
aprovação do projeto em exame. 

Sala das Comissões, em 17 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente. – João Mendes, Relator. 
– Lutterbach Nunes. – Juracy Magalhães. – Novaes 
Filho. – Júlio Leite. – Daniel Krieger. – Othon Mäder.  
Lima Guimarães. – Lino de Mattos. 

PARECERES NS. 357 E 358, DE 1957 
 

Nº 357, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 1955, que 
aprova o têrmo aditivo ao ajuste de serviços 
celebrados entre o Estado Maior do Exército e 
Benedito da Silva Cordeiro. 

 
Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
O egrégio Tribunal de Contas negou registro 

ao têrmo aditivo ao ajuste de locação de serviços 
celebrados entre o Estado Maior do Exército e 
Benedito da Silva Cordeiro para êste exercer as 
funções de cartógrafo no aludido Estado Maior. 

Entre as razões determinantes do ato 
denegatório, avultou o argumento de que o 
contratado, "simples locador de serviço, não tem 
direito aos abonos de que tratam as leis ns. 1.165, 
de 18 de dezembro de 1952, e 2.412, de 1º de 
fevereiro de 1955". 

O têrmo aditivo em apreciação estendia, 
exatamente, ao contratado, os benefícios 
decorrentes das citadas leis. 

2. Ora, esta Comissão já tem ponto de vista 
firmado sôbre a matéria. Tem ela entendido que o 
fato, de alcance reduzido, não pode comprometer a 
sorte do contrato, mòrmente quando a execução 
dêste se reveste de inegável interêsse público. 

Além disso, fôrça é convir que as próprias 
decisões do Tribunal têm variado na espécie, ora 
impugnando o registro pelo motivo apontado, ora 
fazendo "tábua raza" da tal circunstância. 

Com base, certamente, nesses fundamentos, 
a Câmara dos Deputados não acolheu os 
argumentos da Côrte de Contas determinando o 
registro do têrmo aditivo. 

Não foi outro, neste órgão técnico, o 
entendimento dos ilustres colegas que nos 
antecederam no exame do presente projeto, os 
eminentes Senadores Moura Brasil e Gomes de 
Oliveira. 
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Somos, assim, pela aprovação do presente 
projeto que aprova o têrmo aditivo. 

Sala das Comissões, em 30 de abril de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Attilio Vivacqua, 
Relator. – Daniel Krieger. – Lourival Fontes. – Lineu 
Prestes. – Lima Guimarães. – Argemiro de 
Figueiredo. 

 
Nº 358, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 52, de 1955. 
 
Relator: Sr. João Mendes. 
O Projeto de Decreto Legislativo ora  

em exame, de iniciativa da Comissão de 
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara 
dos Deputados, aprova o têrmo aditivo ao ajuste 
de locação de serviços, celebrado em 18 de 
janeiro de 1954, entre o Estado-Maior do Exército 
e o senhor Benedito da Silva Cordeiro, para 
exercer as funções de cartógrafo no referido 
Estado-Maior. 

São os seguintes os fundamentos da decisão 
denegatóiia do Tribunal de Contas: 

a) o simples locador de serviço não tem  
direito aos abonos de que tratam as Leis 1.765 e 
2.412, de 18 de dezembro de 1952 e 1º de fevereiro 
de 1955; 

b) parte da despesa referente aos abonos foi 
classificado em dotação imprópria; 

c) não constou a partir de quando teria vigor a 
alteração. 

Como bem salienta o parecer do Relator na 
Câmara dos Deputados não é possível ficar o 
locador prejudicado, quando não tem a menor culpa 
por qualquer êrro de fórmula do contrato. A palavra 
"abono" foi empregada em vez de "aumento de 
salário" pois está claro que o objetivo do  
Estado-Maior do Exército foi o de equiparar o 
locador de serviços ao funcionário para o efeito de 
perceber o aumento que a êste foi dado a título de 
abono. 

Nestas condições, a Comissão de  
Finanças opina favoràvelmente ao Projeto em 
exame. 

Sala das Comissões, em 17 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – João 
Mendes, Relator. – Lutterbach Nunes. – Daniel 
Krieger. – Juracy Magalhães. – Lima Guimarães. – 
Novaes Filho. – Lino de Mattos. – Othon Mäder. 

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

Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 
Lutterback Nunes. 

E' lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 176, DE 1957 
 
Nos têrmos do Regimento, requeiro por 

intermédio da Mesa Diretora sejam solicitadas do Sr. 
Ministro do Trabalho as seguintes informações 
referentes à COFAP: 

1) Se o Plenário da COFAP aprovou êste mês 
a aquisição ou compra por importação da banha, 
carne e azeite de procedência estrangeira; em caso 
afirmativo, quais os países? 

2) Se realmente o Sr. Presidente da COFAP 
resolveu em definitivo realizar a referida importação; 
em caso afirmativo, esclarecer quais os motivos que 
determinaram essa decisão. 

3) Se é do conhecimento do Senhor 
Presidente da COFAP que a banha está se 
estragando nas fontes de produção do Brasil e que 
os criadores e invernistas do Estado do Rio e de 
outros Estados estão sem compradores e mercados 
para colocarem o seu gado de córte. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1957. – 
Lutterbach Nunes. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro 
requerimento. 

E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 177, DE 1957 
 
Documento impressionante, é, sem dúvida, o 

Manifesto que notáveis brasileiros dirigiram à Nação 
a propósito do ainda não suficientemente esclarecido 
caso de Fernando de Noronha, onde os Estados 
Unidos constroem bases para foguetes teleguiados. 

Contribuição das mais altas ao  
esclarecimento do nosso povo, requeiro a sua  
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inserção nos Anais do Senado, certo de prestar um 
inestimável serviço ao País, e, sobretudo, à paz 
mundial. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1957. – 
Nelson Firmo. 

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

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de 

Mattos, primeiro orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Costa 

Paranhos, segundo orador inscrito. 
O SR. COSTA PARANHOS: – Desisto da 

palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Gomes de Oliveira, terceiro orador inscrito. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Sr. 

Presidente, acabo de receber da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, telegrama em que se 
apela para os altos poderes da República, no sentido 
de que se atenda à situação em que se encontra o 
pôrto de Itajaí. 

Está assim redigido: 
A requerimento dos Deputados Bahia 

Bittencourt e Francisco Canziani, Clodorico Moreira e 
Gerhard Neufert, a Assembléia Legislativa dirigiu 
seus mais veementes apelos aos eminentes 
Presidente da República, Ministro da Viação e Diretor 
de Portos, Rios e Canais, expondo a situação 
calamitosa do pôrto de Itajaí. A Assembléia Legislativa 
pede, aos nobres representantes de Santa Catarina, 
na Câmara dos Deputados, e no Senado Federal, 
seus maiores esforços da tribuna do povo brasileiro 
para que secundem o pedido da Casa do povo 
catarinense para que sejam dadas providências para 
recuperação imediata do pôrto de Itajaí, 
desaguadouro natural da produção agroindustrial 
pastoril no importante vale do mesmo nome, base e 
alicerce da economia catarinense. Há necessidade 
imediata de dragagem da barra do pôrto de  
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Itajaí, onde todo o comércio exportador, em 
verdadeiro pânico, está impedido de tôda e qualquer 
atividade. Assembléia Legislativa. 

Sr. Presidente, Itajaí é como que a cabeça de 
uma grande região, a mais próspera de meu Estado, 
a região do Vale do Itajaí, por onde se escôam, não 
só os produtos de uma próspera indústria suína, 
como, ainda, madeiras do altiplano de Santa 
Catarina. 

O pôrto de Itajaí colocou-se em primeiro lugar 
no movimento de mercadorias de meu Estado, 
apesar de não ser o melhor pôrto natural de Santa 
Catarina, pois que não quero deixar de me referir ao 
de São Francisco, realmente o grande pôrto, não 
apenas de Santa Catarina, mas do sul do País. O 
pôrto de Itajaí, no entanto, situa-se na embocadura 
do rio do mesmo nome, exigindo dragagens 
freqüentes, porque, pelo seu cais se escôa o melhor 
da produção catarinense. Já há tempo que as 
autoridades locais, as organizações de classe, as 
associações trabalhistas, os sindicatos de 
trabalhadores, e mesmo a população vêm apelando 
para o Senhor Ministro da Viação e o Diretor do 
Departamento de Portos, Rios e Canais, no sentido 
de que prossigam a dragagem da barra do pôrto de 
Itajaí. Eu mesmo, em outra ocasião, já havia 
solicitado providências das autoridades competentes 
para a dragagem daquêle pôrto. Infelizmente, pela 
falta de dragas, por motivos vários, de certo 
compreensíveis, talvez não tenha sido possível 
atender aos repetidos reclamos no sentido de se 
dragar a barra; mas agora a situação se tornou 
crítica. Há alguns dias, navios ficaram fora da barra, 
sem poder entrar no pôrto, criando uma situação de 
angústia, não só para o comércio e a indústria, como 
para a própria população que vê seu pôrto em 
condições precárias, a ponto de não permitir a 
acostagem de navios ao cais que se construiu, que 
se fêz com grande custo e avultadas despesas para 
a Nação. Ficaram, assim, sem poder receber os 
navios que a Itajaí aportaram. 

Transmito, Sr. Presidente, desta tribuna, às 
autoridades competentes, o apêlo veemente,  
quase angustioso que me chega daquela próspera 
cidade. 
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Era a que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, quarto orador inscrito. (Pausa). 

Não se encontrando no recinto, dou a  
palavra ao nobre Senador Mem de Sá, quinto orador 
inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ *: – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, há diversos dias que desejo fazer uso da 
palavra, para me congratular com a Mesa do Senado 
e com os Srs. Senadores pelo fato auspicioso de 
haver sido reiniciada a publicação dos Anais do 
Senado, sem dúvida de grande interêsse para todos 
nós. 

Tive oportunidade de verificar que muito se 
deve à Diretoria de Publicações desta Casa pelo 
esfôrço desenvolvido no cumprimento das suas 
funções específicas. Êsse trabalho é feito com 
compenetração, que justifica o louvor a todos os 
funcionários que a integram, especialmente à sua 
Diretora, D. Glória Fernandina Quintela. 

A não publicação dos Anais não se deve, 
aliás, a atraso da Diretoria de Publicações, e sim às 
dificuldades em que se encontra a Imprensa Oficial, 
assoberbada com trabalhos de tôda natureza. Diante 
dessa circunstância, para que novamente os Anais 
sejam publicados, a Senado viu-se obrigado a 
recorrer ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, que, de resto, é uma das mais perfeitas e 
mais completas oficinas tipográficas, não só no 
Brasil, como da América do Sul. 

Feito êsse registro, Sr. Presidente, focalizarei 
assunto para o qual, há dias, objetivava pedir a 
atenção dos eminentes Senadores, especialmente 
dos líderes da situação. Trata-se de notícia 
veiculada, já há quase uma semana, no "O Globo", a 
respeito de milhares – quase mais de uma dezena 
de milhar – de sacos de farinha de trigo e de milho, 
enviados por uma organização filantrópica norte-
americana, a "Catholic Philantropic Service", a 
entidades também religiosas do Brasil, a fim de se-  
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

rem distribuídos, por ocasião do Natal, às famílias 
pobres do Rio de Janeiro. 

Sete mil e quinhentos sacos de farinha de trigo 
e três mil e quinhentos de farinha de milho 
encontram-se ainda nos armazéns do Pôrto, por 
dificuldade de desembaraço aduaneiro. 

Não desejo nem posso dirigir crítica a 
determinado ramo específico da Administração. Não 
conheço o assunto a ponto de identificar a causa que 
impede a saída das mercadorias desembarcadas. 

Segundo "O Globo", é a falta do "visto 
consular". 

A verdade é que, há meses se arrasta êsse 
verdadeiro drama. 

Recebemos, por doação generosa de 
organizações religiosas norte-americanas, pequenas 
gotas dágua para o oceano de nossas necessidades, 
em matéria de assistência social. Essas dezenas de 
milhares de sacos de farinha estão apodrecendo, 
segundo notícia abalizada de "O Globo", sem que se 
dê solução ao caso, por dificuldades de ordem 
burocrática. 

O SR. CUNHA MELLO: – Dá o nobre colega 
licença para um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. Já esperava, 
aliás, o aparte de V. Exa. 

O SR. CUNHA MELLO: – Cabe razão a V. 
Exa. no apêlo que faz ao Fisco, no sentido de que 
desembarace, com a maior presteza, essa 
mercadoria. Como representante do Amazonas, 
tenho interferido, várias vêzes, para que latas de leite 
em pó, doadas às crianças pobres do meu Estado, 
sejam entregues com brevidade, para evitar o 
estrago da mercadoria. Ontem, como hoje, alega-se, 
nas repartições alfandegárias, a falta do "visto 
consular". Em face, entretanto, da benemerência 
dessas doações, poder-se-ia abrir mão de tal 
exigência. Tem V. Exa., pois, tôda a razão, no apêlo 
que formula. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito obrigado pelo 
apêlo de V. Exa. 

Realmente, em casos como êsse, a falta de 
uma formalidade legal pode e deve ser resolvida pela 
autoridade superior, tendo em vista não se tratar de 
objetos de comércio, nem de artigos destinados ao 
enriquecimento de alguém. 
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O SR. NOVAES FILHO: – Principalmente por 
serem gêneros perecíveis. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente! Evitar-
se-ia, destarte, o que ocorreu, com uma remessa de 
queijos, que, segundo a informação, ficou totalmente 
inutilizada pela demora do desembaraço. 

Segundo o noticiário do acatado e grande 
vespertino brasileiro, não é a primeira vez que isto 
sucede. As autoridades superiores já deveriam ter 
voltado sua atenção para o problema. 

São diversos casos, uma série, e fatalmente, 
essas organizações filantrópicas, deixarão, com tôda 
a razão, de nos mandar sua contribuição para que 
suas dádivas não pereçam prêsas dos ratos e do 
gorgulho nos armazéns do Cais do Pôrto. 

Cabe, neste passo, lembrar a denúncia, tão 
conhecida e comentada nas duas Casas do 
Congresso, e, especialmente, há pouco tempo, pelo 
eminente Senador Juracy Magalhães, a respeito dos 
escândalos da importação do chamado "uísque a 
meio dólar". 

Para casos clamorosos de fraude, de falta de 
documentação idônea, ou de documentação brutal e 
grosseiramente forjada, não há impecilhos 
alfandegários ou portuários. O "uisque a meio dólar" 
tramitou rápida e lisamente, descendo pelas portas, 
como depois desceria pelas gargantas, com a 
mesma facilidade e provàvelmente o mesmo prazer. 
Para pequenas doações, como essa, criam-se, 
entretanto, dificuldades. E' o caso de se dizer, 
estamos num país em que se catam pulgas e se 
deixam voar elefantes. 

Outro caso para o qual peço a atenção da 
liderança da Maioria – e faço-o em forma de apêlo, 
esperando que, como no primeiro caso, o eminente 
Senador Cunha Mello, com seu alto espírito público e 
desejo de servir, interfira, com seu prestígio, para 
fazer cessar a anomalia – prende-se à denúncia, 
divulgada no "Correio da Manhã" de domingo, em 
relação ao que ocorre no Instituto de Manguinhos. 

Segundo informa o grande matutino, êsse 
Instituto possui instalações magníficas para refeitórios 
de seus funcionários, já, agora, modernizados,  
com a importação do mais completo aparelha-  
 

mento. Por medida chamada de economia, no 
entanto, suspendeu-se o fornecimento de refeições. 

Situado que está aquêle Instituto fora do 
centro da cidade, e, portanto, reclamando transporte 
moroso e dispendioso para seus servidores, faz-se 
necessária a refeição no local de trabalho. A medida 
foi suspensa, entretanto, por economia, que se avalia 
em doze milhões de cruzeiros por ano. Em 
conseqüência, o horário de trabalho passou a ser de 
onze às dezessete horas. Os servidores, todavia, 
para estarem no serviço às onze horas, precisam 
sair muito cêdo de seus lares, de suas casas e são 
forçados a lavar farnéis, ficando mal alimentados. 
Conseqüência: por economia verdadeiramente 
irrisória, o Instituto não produz o que pode e o que 
produzia, pela que essa economia é verdadeiro 
contrasenso. Economia de botões, enquanto se 
gastam milhões. 

São pequenos subsídios, Sr. Presidente, que 
trago a um Govêrno que pretende ser fecundo, 
lembrando ao eminente Presidente da República que 
não só as obras faraônicas devem merecer a 
atenção das boas administrações, mas tôdas as 
medidas de interêsse público e, principalmente, a 
regularidade, a eficiência e a normalidade da 
administração estatal. E' preciso, por um lado, que 
as repartições não deixem passar "uisque a meio 
dólar", e permitam desembaraço rápido e fácil de 
doações de farinha de trigo para os pobres do Brasil; 
e, por outro, que uma economia ridícula não 
prejudique uma produção eficiente e altamente 
humanitária como a do Instituto de Manguinhos, 
sonho realizado por um dos maiores brasileiros. 

Estas, as considerações que pretendia fazer e 
pelas quais agradeço a V. Exa. e a benevolência dos 
meus colegas. (Muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Mem de Sá, o Sr. 
Lima Teixeira deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Freitas Cavalcanti, reassumindo-a 
depois. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 
quinto orador inscrito. 
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O SR. OTHON MÄDER *: – Sr. Presidente, 
desejo fazer ligeiro comentário a respeito da 
concentração de lavradores realizada, ontem. na 
cidade de Marília, no Estado de São Paulo. 

Justificaram os signatários o convite especial a 
mim feito, com o fato de estar eu, há muito, lutando 
pelo que se empenha a lavoura nacional, quer desta 
tribuna, quer pela imprensa. Hoje, essa campanha 
não é mais a favor da produção cafeeira e sim da 
lavoura em geral. 

Compareci a essa concentração e participei 
dos seus trabalhos. 

Sr. Presidente, foi uma oportunidade magnífica 
para verificar o movimento que hoje se observa entre 
os lavradores brasileiros, principalmente do café, 
cacau e algodão, os três principais produtos de 
exportação. no Brasil, que mais estão sofrendo com 
o confisco cambial. 

Chegamos à conclusão de que se trata de 
movimento espontâneo que não obedece a qualquer 
insinuação de líderes de classes. 

Em Marília, ontem, podíamos apreciar, desde 
o mais humilde trabalhador da roça ou operário, até 
o mais graduado dos fazendeiros, o mesmo desejo 
de combater tenazmente a política cambial em vigor, 
que, no entender dêles, assim como no de todos os 
brasileiros, é uma política odiosa, desumana e, de 
certo ponto, imoral. 

Devo dizer. Sr. Presidente, que as 
manifestações foram unânimes no proclamar a 
necessidade urgente de se fazer a revisão do regime 
cambial vigente, pois é impossível continuarmos 
nesta situação. 

Estatísticas, fatos, números e safras, foram 
fornecidos, provando, que na realidade, a lavoura já 
foi por demais sacrificada e não pode continuar a ser 
espoliada da maneira por que o vem sendo. É 
portanto, como disse, movimento que tem raízes; 
movimento espontâneo e de grande vigor. 

Não se iludam as autoridades governamentais 
pensando que êsse protesto da lavoura se diluirá ou 
será desfeito com a maior facilidade, pois inúmeras 
provas da sua fôrça tivemos ontem naquela reunião. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Pouco antes de se realizar a concentração, 
desceu, no aeroporto de Marília, um avião da Fôrça 
Aérea Brasileira, trazendo o Coronel Walter  
Santos, representante do Sr. Presidente da 
República e que, imediatamente, convocou os 
líderes, presidentes de Associações Rurais e o 
Presidente da Comissão de Defesa do Café para 
uma reunião, a fim de dissuadí-los da concentração 
e, principalmente da projetada marcha à Capital da 
República. Ouvida a exposição do Coronel assistente 
da Presidência da República – que é, também, o 
Secretário-Geral da Comissão de Abastecimento – 
alegaram os lavradores ser impossível demovê-los 
do seu intento, pois que o argumento dado por S. Sa 
de que, no momento, se realizava, no Paraná, uma 
reunião para debater os problemas cafeeiros, não 
era cabível. 

Naquele Estado seriam tratados problemas 
internacionais do café, isto é, da política exterior, 
enquanto que o caso dêles é interna, doméstico e 
precisa ser resolvido com urgência. 

Não podiam esperar uma decisão do Governo. 
Sentindo o Coronel Walter Santos a decisão 

firme dos lavradores de não desistirem de seu 
intento, alertou S. S.a a Comissão sôbre o fato de 
que a marcha à Capital da República estaria, 
necessàriamente, sujeita a uma infiltração comunista 
e que as Fôrças Armadas estão atentas a 
movimentos dessa ordem. Era muito provável, 
assim, que a parada fôsse dissolvida e as 
conseqüências de tal intervenção armada  
poderiam ser desastrosas. Lembrava, então, o caso 
recente dos estudantes, na Praia do Flamengo, de 
protesto contra a elevação das passagens de 
bondes, quando a intervenção militar ocasionou 
espancamento involuntário de Vereadores e 
Deputados; que o mesmo poderia ocorrer  
com os lavradores quando viessem ao Rio de 
Janeiro. 

Sr. Presidente, era, sem dúvida, uma ameaça 
que se fazia àquela gente, para que desistisse do 
propósito de vir à Capital. Resistiram, entretanto, os 
lavra-dores à insinuação e decidiram que a marcha 
seria feita. 

Sr. Presidente, a meu ver, como  
declarei, aliás, na concentração, essa 
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marcha é de conseqüência menos ruinosa que a 
greve que os produtores de cacau da Bahia 
pretenderam fazer. E' protesto bem mais brando, 
portanto; assim, o Govêmo teria a certeza de que 
êsse movimento encerra reivindicação que precisa 
ser atendida. Não é mais uma movimento da classe 
dos cafeicultores ou dos plantadores de cacau ou de 
algodão; é hoje, uma campanha que empolga o 
Brasil inteiro. 

Sr. Presidente, ainda ontem, os jornais 
noticiavam que a Federação do Comércio Atacadista 
do Rio de Janeiro – representando, portanto, outro 
setor de atividade – o dos comerciantes – também se 
solidarizou com o movimento contra o confisco 
cambial. Idêntico pensamento domina em várias 
outros campos da economia nacional, em que 
prevalece o desejo de ver, de uma vez por tôdas, 
extirpada da nossa legislação aquela disposição que 
obriga o produtor a entregar parte de seu trabalho ao 
Govêmo e, conseqüentemente, onera o consumidor 
através dos elevados ágios que a União exige para 
conceder licença de importação. 

Sr. Presidente, a política cambial atualmente 
adotada, foi, em determinada época, veementemente 
condenada pelo Govêmo, a ponto de serem 
incriminados de especuladores e ladrões todos 
aquêles que importavam mercadorias auferindo 
grandes diferenças de câmbio. Posteriormente, o 
Govêmo reformou a política cambial; os grandes 
lucros anteriormente atribuídos aos especuladores, 
passaram a pertencer-lhe. Semelhante atitude, 
portanto, não tem defesa. O Govêmo acha-se 
moralmente comprometido; pois, se há pouco tempo 
considerava êsse confisco uma extorsão, lucro ilícito, 
com que direito o passa agora para o seu poder? 

A reforma da legislação cambial é 
indispensável; mas deve ser feita no sentido de 
evitar essa grande diferença, êsse grande lucro, o 
qual se empregará em benefício do consumidor, e 
não dos cofres públicos. 

Sob qualquer ponto de vista através  
do qual se encare o problema da confisco  
cambial – jurídico, constitucional, econômico, moral, 
nacional ou democrático – é êle indefensável,  
Está irremediàvelmente condenado e não se 
 

justifica permaneça ainda essa disposição em nossa 
legislação cambial. 

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

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O  

simples termo "confisco cambial" esclarece a 
significação da medida: um assalto do poder  
público à economia nacional, sobretudo à economia 
rural. 

O SR OTHON MÂDER: – Perfeitamente. V. 
Exa. tem tôda a razão. Sr. Presidente, se não 
estivessemos ainda convencidos de que êsse 
processo é um confisco, bastaria ler a tese 
desenvolvida pelo ilustre professar da Faculdade de 
Direito de São Paulo, Sr. Sampaio Dória. 
Demonstrou S. Sª, com dados excessivos, citações e 
exemplos, como aquela medida apresenta tôdas as 
características de um confisco. 

Sr. Presidente, o que mais me satisfez, na 
concentração de ontem, era Marília, não foi apenas a 
vibração e o entusiasmo daquela gente; o que 
principalmente me impressionou foi o vigor e o ânimo 
dos meus patrícios; a delegação do Paraná, que 
compareceu àquela. reunião, foi das que mais viva e 
diretamente atacaram o problema do confisco 
cambial, condenando-o irremediàvelmente. 

E', portanto, para nós, paranaenses, motivo de 
grande satisfação vermos nossos conterrâneos 
perfeitamente solidários e integrados nessa 
campanha. Estou certo de que ela será vitoriosa, 
pois outras, de menor importância, interessando 
apenas a determinada classe já têm conseguido o 
objetivo visado. Assim, não é possível que o 
movimento contra o confisco cambial, que atinge 
todo o povo brasileiro, não logre desfecho 
satisfatório. O Governo poderá continuar refreando, 
demorando, retardando, mas a reforma é inevitável. 
O Brasil luta, reclama, para que tenhamos  
um só câmbio, um valor único para a nossa  
moeda e a diferença hoje confiscada ao lavrador 
reverta em benefício do interior e dos trabalhadores 
rurais. 

Um dos aspectos mais focalizados  
na concentração de ontem foi o de que, 
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se o lavrador de café auferisse lucro maior para o seu 
produto, naturalmente êsse aumento de receita voltaria 
à sua fazenda, ao interior, beneficiando as populações 
rurais. Hoje tal não ocorre; o lucro é ínfimo, 
insignificante; nas lavouras velhas, de São Paulo, as 
plantações de café já não dão o menor lucro. 

As enormes diferenças de câmbio, repito, 
deviam reverter diretamente ao agricultor, e não, 
como fazemos hoje, em que parte dêsse lucro é 
atribuído a pagamentos de "deficits" de 
funcionalismo, enfim, em inversões que ficam nas 
capitais e não beneficiam o interior. 

Sr. Presidente, congratulo-me. repito, com os 
lavradores, presentes à reunião de ontem em Marília, 
procedentes, de São Paulo, de Minas Gerais e do 
Paraná, os quais contaram com o apoio e a 
solidariedade dos plantadores do Espírito Santo e da 
Bahia. A ordem, tranqüilidade e harmonia entre 
sitiantes, meeiros e fazendeiros. Todos sustentam um 
único ponto de vista – combate ao confisco cambial. 

Estou certo de que até o dia 18 de junho, data 
marcada para início da marcha ao Rio de Janeiro, o 
Governo terá resolvido o problema. Será, portanto, 
desnecessário tão grande deslocamento da 
população rural para pedir ao Chefe do Govêrno o 
que merece: é um direito e já lhes devia ter sido 
dado há muito tempo. (Muito bem. Muito bem. 
Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Freitas 
Cavalcanti; sétimo orador inscrito. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, é do meu dever comunicar ao Senado 
haver recebido longa carta do ilustre e operoso Senhor 
Ministro da Viação e Obras Públicas, Comandante 
Lúcio Meira, a respeito do discurso que proferi nesta 
Casa sabre a manutenção dos vetos parciais ao projeto 
que criou a Rêde Ferroviária Federal S.A. 

Deixo de fazer a leitura dêsse  
documento, que fica incorporado ao  
meu discurso, uma vez que o seu texto já foi 
 

divulgado na imprensa, certamente por iniciativa do 
próprio gabinete daquele titular. Em outra 
oportunidade, espero examiná-lo detidamente, tão 
logo receba as informações por mim solicitadas ao 
Sindicato dos Ferroviários do Nordeste, no Recife, 
com relação a vários tópicos da referida 
correspondência ministerial. 

E, como estou tratando de assunto epistolar, 
quero comunicar ao Senado que, atendendo a 
reclamações que recebi de pensionistas do  
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Empregados em Transportes e Cargas, da cidade de 
Penedo, no meu Estado, tomei a iniciativa de 
endereçá-las, por escrito, ao Presidente daquela 
autarquia. 

Creio ter adotado uma das melhores  
práticas. Com essa providência pretendi, inclusive, 
oferecer-lhe modesta cooperação, visando ao  
mais saudável entendimento entre os  
órgãos da administração pública e o Poder 
Legislativo. 

Antes de trazer o assunto ao conhecimento do 
Senado, julguei mais certo dirigir-me ao Presidente 
daquela autarquia. 

Eis o texto da carta que lhe enderecei: 
Rio, 30-4-1957. 
GSS-45. 
Ilustre patrício Dr. Arlindo de Souza Maciel, 

digno Presidente do IAPETC. 
"Informado de que os pensionistas dêsse 

Instituto, na cidade de Penedo, no Estado de 
Alagoas, estão com três meses de atraso no 
recebimento de suas modestas pensões, que, quase 
sempre, representam o seu único meio de 
subsistência, apresso-me em levar êsse fato ao seu 
conhecimento, na qualidade de representante de 
Alagoas no Senado Federal, solicitando as devidas 
providências a respeito". 

Agradecendo a atenção com que se dignar de 
acolher a presente comunicação que, de algum  
modo, exprime uma colaboração ao próprio êxito e 
eficiência de sua administração, sirvo-me do ensejo pa- 
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ra transmitir-lhe os meus mais atenciosos 
cumprimentos. 

"Muito cordialmente, o Senador Freitas 
Cavalcanti". 

Como vê, Senhor Presidente, a carta é datada 
de 30 de abril próximo passado, e foi encaminhada à 
Presidência do IAPETC sob protocolo da 2a 
Secretaria do Senado. Lamentàvelmente, até hoje 
não recebi nenhuma comunicação daquela 
Presidência, ao menos para acusar o seu 
recebimento. E' de estranhar que o ilustre 
administrador do IAPETC, a quem me dirigi, em 
têrmos tão cordiais, em nome de humildes 
brasileiros, associados àquele Instituto, cujas 
pensões estão em atraso, não houvesse voltado 
suas vistas para o exame da reclamação que levara 
à sua consideração. 

A iniciativa que tomei é, a meu ver, das mais 
saudáveis. Em vez de ocupar o tempo do Presidente, 
naturalmente atarefado com inúmeros encargos, 
para uma audiência pessoal, preferi essa forma, que 
me pareceu mais lógica e mais certa. Fêz-se, porém, 
completo silêncio. Não recebi, sequer, uma palavra. 
Não quero traduzir o silêncio como desapreço pela 
reclamação por mim enviada, nem como desatenção 
ao apelo de humildes pensionistas do IAPETC. E' 
bom, todavia, que fique registrado o fato em nossos 
Anais. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço o 
aparte de V. Exa. com muita satisfação. 

O SR. CUNHA MELLO: – Lamento, 
realmente, que a Presidência do IAPETC não tenha 
tido a cortesia de responder a V. Exa. Quero, 
entretanto, declarar ao nobre colega, que o 
Presidente efetivo daquela autarquia, Dr. Arlindo 
Souza Maciel, está afastado de suas funções há 
cêrca de dois meses. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Talvez 
seja esta a razão do silêncio da Presidência  
do IAPETC, pois o Dr. Arlindo Maciel é 
delicadíssimo. 

O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. tem razão. 
Do contacto que temos tido, eu e outros colegas, 
com o Presidente do IAPETC, podemos atestar  
que S. S.ª trata, com a maior deferência, os Se- 
 

nadores, Deputados, enfim. quem quer que o 
procure. S. Exa. deve chegar ao Rio dentro de dois 
ou três dias, quando, então, levarei a seu 
conhecimento a estranheza, muito justa, do nobre 
Senador Freitas Cavalcanti. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço 
ao eminente Líder do Partido Trabalhista Brasileiro a 
informação que me dá sôbre a ausência do 
Presidente efetivo do IAPETC. Tenho como muito 
valiosa sua justificativa, embora entenda que a 
ausência eventual do Presidente não deixaria acéfala 
a administração do Instituto. Há de existir 
necessàriamente alguém que o substitua, nos seus 
impedimentos e na sua ausência. 

Espero, no entanto, que a interferência do 
eminente colega Senador Cunha Mello, meu prezado 
amigo e digno Líder do Partido Trabalhista Brasileiro 
nesta Casa, possa colher as providências que não 
tive a graça de alcançar através da carta que dirigi 
ao ilustre Dr. Arlindo Maciel. 

Estaremos, assim, preservando uma prática 
das mais úteis – a de que os órgãos do Poder 
Executivo dêem a necessária atenção às 
reclamações dos representantes do povo nas duas 
Casas do Congresso. Quando a eles nos dirigimos e 
na esperança de levar-lhes, inclusive, modesta 
colaboração, a fim de que a administração brasileira 
se torne mais eficiente, o que é de interêsse de 
todos. 

Deixo a tribuna, Senhor Presidente, certo de 
que o eminente Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro obterá uma solução em favor do apêlo que 
recebemos de modestas pensionistas do IAPETC 
com o que estaremos, de resto, . restabelecendo a 
confiança pública nos próprios destinos da 
previdência social em nosso país. (Muito bem. Muito 
bem!) 

 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE, EM SEU 

DISCURSO, O SENHOR SENADOR FREITAS 
CAVALCANTI 

 
C-636-GM. 
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1957. 
Senhor Senador: 
Em discurso pronunciado da  

tribuna do Senado no dia 8 do corrente, ma- 
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nifestou V. Exa. o temor de que sejam funestas as 
conseqüências do ato do Congresso mantendo os 
vetos apostos pelo Senhor Presidente da República 
no projeto, ora convertido em lei, que instituiu a Rêde 
Ferroviária Federal, S. A. Entende V. Exa. que, 
assim, foram feridos profundamente os interêsses 
dos trabalhadores ferroviários. 

2. Apresso-me, Senhor Senador, em escrever-
lhe, não só para tranqüilizar a V. Exa., mas também 
à laboriosa classe ferroviária, cujos direitos, 
prerrogativas e vantagens – afirmo-o com a 
responsabilidade do meu cargo – serão 
integralmente mantidos e não sofrerão a mínima 
restrição. O que se tem dito em contrário, está longe 
de corresponder à realidade dos fatos, conforme já 
tive, em sucessivas declarações à imprensa e ao 
rádio, e através de notas oficiais do Ministério que 
tenho a honra de dirigir, oportunidade de proclamar 
pùblicamente, de modo categórico e peremptório. 

3. Não tenho dúvida de que V. Exa., cujo 
espírito público é tão acentuado, contribuirá com o 
Govêrno para devolver a tranqüilidade ao espírito 
dos ferroviários, conturbado por explorações que só 
podem resultar do propósito preconcebido de 
confundir a opinião dos diligentes servidores das 
estradas de ferro nacionais. A integral manutenção 
dos direitos adquiridos pelos ferroviários – repito-o – 
é ponto de honra a que o Poder Público não fugirá, 
em hipótese alguma. Êsses direitos serão 
resguardados e acautelados, pois, ao Governo não 
interessa prejudicar a ninguém, nem poderia fazê-lo 
em face do que dispõe, tão taxativamente, o art. 141, 
parágrafo 3º, da Constituição. 

4. Ao Governo, Senhor Senador, interessa 
Unicamente promover, como exige o País, a 
modernização e a reorganização técnica, 
administrativa e financeira das estradas de  
ferro da União, e por ela administradas. Êsse, 
exclusivamente, o objetivo da lei instituidora da  
Rêde Ferroviária Federal S. A., que desde o  
projeto original, enviado ao Congresso pelo 
Executivo, respeitava os direitos adquiridos  
pelo pessoal das ferrovias. Não continha, é  
verdade, êsse projeto, qualquer dispositivo que impli- 
 

casse em ampliar tais direitos ou as vantagens e 
prerrogativas auferidas pelos servidores das 
estradas de ferro, mas isso, única e exclusivamente, 
porque não se tratava de diploma legal pertinente ao 
assunto. 

5. Na sua tramitação final, entretanto, como 
bem acentuou o Senhor Presidente da República nas 
razões do veto, incorporaram-se ao referido projeto 
do Executivo disposições que outorgavam novos 
direitos e benefícios a dezenas de milhares de 
servidores das ferrovias da União, com prejudiciais 
reflexos sôbre as finanças públicas, já que a despesa 
de pessoal, nessas ferrovias, da ordem de 14 bilhões 
de cruzeiros, corresponde a cêrca do dôbro da . sua 
receita industrial, de cêrca de 7 bilhões de cruzeiros, 
cabendo ao Tesouro Nacional arcar com a diferença, 
e, mais, com o restante dos dispêndios de custeio, 
além dos encargos financeiros urgentemente 
necessários ao seu reaparelhamento. Sôbre aquelas 
disposições é que incidiu o veto presidencial, pois 
como há de convir V. Exa., o agravamento da 
situação financeira das estradas de ferro daria como 
resultado imediato o colapso, talvez irremediável, do 
nosso sistema ferroviário. 

6. Com efeito, os "deficits" de custeio das 
ferrovias federais, nos sete exercícios de 1950 a 
1956, somaram cêrca de 40 bilhões de cruzeiros, 
dos quais, 12 bilhões sòmente em 1956. Se 
confirmarem as perspectivas de sua redução 
paulatina, à razão de 5% a.a., em média, graças à 
reforma administrativa a ser implantada 
pròximamente, em decorrência da lei recém-votada 
nos quatro anos de 1957 a 1960 o "deficit" previsível 
somará cêrca de 45 bilhões de cruzeiros. 
Evidentemente, se o custeio conduz a tal resultado 
financeiro, os investimentos ficam sacrificados, e não 
só no setor ferroviário, mas no próprio conjunto das 
aplicações estatais, pois aí se encontra um dos 
principais motives dos "planos de economia" a que o 
Executivo vem submetendo o orçamento federal e 
que tanto prejudicam Estados como o que V. Exa. 
representa no Senado. A alternativa seria continuar 
investindo, mediante a emissão de papel moeda, 
com todos os efeitos danosos da inflação. 
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7. Entretanto, há que inverter nas ferrovias 
federais, para que elas proporcionem os transportes 
reclamados pela economia nacional. Os vultosos 
investimentos programados, à conta de 10% do 
impôsta único sôbre os derivados de petróleo, de 
adicionais sôbre a tarifa e de financiamentos internos 
e externos, possibilitarão, não só obter-se aquêle 
efeito econômico fundamental, mas também 
permitirão reduzir os "deficits" de custeio, pela 
aumento da receita industrial, se a nova orientação 
administrativa fôr seguida de forma eficiente e 
corajosa, contendo as despesas de custeio em níveis 
adequados à natureza dos serviços. 

8. Assim, a transformação das repartições 
públicas e autárquicas ferroviárias federais em 
sociedades por ações abre, de fato ,uma perspectiva 
para a solução do gravíssimo problema com que se 
defronta o Governo Central. Não é que os deficits de 
custeio possam ser extintos em curto prazo; possível 
é, porém, passar a reduzi-los paulatinamente, ao 
invés de aumentá-los de forma acelerada, como 
vinha ocorrendo nos últimos anos. Da situação 
calamitosa atual, em que os "deficits" de custeio das 
ferrovias correspondem a cêrca de um sétimo da 
receita tributária da União, passaremos a uma nova 
situação, suportável, com os "deficits" em descenso, 
ao mesmo tempo que os recursos orçamentários 
federais, irão aumentando. Em vez da perplexidade 
atual, em que se debatem quantos cogitam de 
solução para o problema, surgem perspectivas de 
uma nova era, auspiciosa, para as ferrovias do 
Estado, que poderão transformar-se, dentro de 
algum tempo, em emprêsas públicas florescentes 
como já o são a Petrobrás, Volta Redonda, a Fábrica 
Nacional de Motores e a Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco. 

9. Permito-me acrescentar, ainda, Senhor 
Senador, para mais perfeito e cabal. esclarecimento 
da matéria, que a Divisão de Pessoal de uma das 
estradas de ferro do Govêrno Federal, mas 
precisamente, a Estrada de Ferro Leopoldina, por 
inadvertência e equívoco de interpretação, entendeu, 
em determinado momento, e fêz divulgar em seu bo- 
 

letim interno, que em face dos vetos apostos pelo 
Exmo. Sr. Presidente da República, estariam 
suspensas as vantagens do abono-família e 
adicional de tempo de serviço outorgadas aos seus 
servidores. Constatada, de logo, a errônea 
interpretação do texto legal, a alta administração 
daquela Estrada promoveu a necessária retificação, 
o que fêz de público, em numerosas declarações e 
entrevistas concedidas à imprensa desta Capital. 
Não procede, portanto, a informação de que, por 
minha ordem, haviam sido baixadas instruções 
restritivas dos direitos, prerrogativas e vantagens do 
pessoal da E. F. Leopoldina. Tudo não passou, como 
já foi dito, de um equívoco que o próprio 
Administrador dessa ferrovia se deu pressa em 
desfazer e que não merece mais, sequer, ser 
mencionado. 

10. Êsses, Senhor Senador Freitas Cavalcanti, 
os esclarecimentos que entendi transmitir a Vossa 
Excelência a propósito dos conceitos emitidos no seu 
discurso inicialmente referido. Creia-me sincero e 
honesto na minha exposição, que estou certo, Vossa 
Excelência não se negará a ler da tribuna do 
Senado, para reposição da verdade dos fatos, como 
é indispensável. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência os protestos de minha elevada 
estima e distinta consideração. – Lúcio Meira. 

O SR. PRESIDENTE: – Esteve no Senado o 
Sr. Marechal Eurico Dutra, a fim de agradecer às 
manifestações de aprêço registradas nesta  
Casa por motivo do transcurso do seu aniversário 
natalício. 

Também esteve no Senado o ex-Ministro, Sr. 
Clemente Mariani Bittencourt, a fim de agradecer às 
manifestações de pesar desta Casa por ocasião do 
falecimento do seu genitor, Desembargador Pedro 
Ribeiro Bittencourt. 

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

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

pessoal) *: – Senhor Presidente, desejo comunicar 
ao Senado que a Comissão incumbida de visitar, no 
Hospital do I. P. A. S. E., o Presidente desta Casa, 
Sr. João Goulart, desempenhou-se da missão, e 
apresentou a S. Exa. os votos do Senado pelo seu 
pronto restabelecimento. (Pausa). 

Sr. Presidente ,aproveito o ensejo desta 
comunicação, para dar conhecimento aos ilustres 
colegas, que ontem, eminente Senador Freitas 
Cavalcanti me dirigiu apêlo no sentido de, como 
Líder da Maioria, entender-me com o Presidente da 
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira 
da Câmara dos Deputados, a fim de obter de Sua 
Excelência o restabelecimento das normas mantidas 
durante o tempo em que o Sr. Israel Pinheiro era 
Presidente daquela comissão técnica, segundo as 
quais se reservava ao Senado determinado teto, na 
distribuição das verbas previstas para a Receita. 
Procurei, ontem mesmo, atendendo ao apêlo do 
eminente representante de Alagoas, o Presidente da 
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da 
Câmara dos Deputados, o Deputado Wagner Estelita, e 
Sua Excelência me informou que vai entender-se com 
os Relatores dos vários Ministérios; e uma vez obtido o 
apoio a esta idéia, fará, oficialmente, uma comunicação 
à liderança da Maioria no Senado, a fim de que a 
transmita a esta Casa. 

Esta informação, Sr. Presidente, eu a presto, 
não só ao Senador Freitas Cavalcanti, como a todo o 
Senado, por interessar realmente a esta Casa, para 
o efeito de nos prepararmos, com emendas, para a 
confecção do Orçamento. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do 
expediente, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em primeira discussão, do Projeto de 
Lei do Senado número 29, de 1956, que dispõe sôbre a 
reestruturação da Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha e dá outras providências, mediante mo- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

dificação parcial das Leis números 86, de 8 de 
setembro de 1947, e 1.184, de 30 de agasto  
de 1951 (em regime de urgência, nos têrmos do 
artigo 156, parágrafo 3º do Regimento Interno, em 
virtude de requerimento do Sr. Senador Cunha  
Melo e outros Srs. Senadores, aprovado na sessão 
de 17 do mas em curso), tendo pareceres  
favoráveis (ns. 108 a 110 e 260 de 1957) das 
Comissões de Constituição e Justiça, de  
Economia e de Finanças, e dependendo do 
pronunciamento das mesmas comissões sôbre a 
emenda de plenário. 
 

Vão ser lidos os pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Economia. 

São lidos os seguintes: 
 
PARECERES NS. 359 E 360, DE 1957 

 
Nº 359, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça,  

sôbre es emendas propostas ao Projeto de  
Lei do Senado nº 29, de 1956, que trata da 
reestruturação da Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha e dá outras providências, mediante 
modificação parcial das Leis números 86, de 8 de 
setembro de 1947, e 1.184, de 30 de agôsto de 
1950. 

 
(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo). 
Volta o Projeto de Lei nº 29, de 1956, da 

autoria do nobre Senador Cunha Mello, ao exame da 
Comissão de Justiça. 

Desta vez a nossa apreciação terá por 
objetivo, não mais aquela proposição já aprovada, 
mas as emendas que a ela, foram oferecidas em 
plenário. 

A primeira emenda, da autoria do nobre 
Senador Moura Andrade, altera a redação  
da alínea "a" do artigo 6º da Lei número 86,  
de 8 de setembro de 1947, tomando o texto  
mais preciso e claro nos seus objetivos 
fundamentais. Propõe para essa alínea a seguinte 
redação: 
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"a)  Estudar o mercado da borracha e elaborar os 
programas de consumo interno da goma elástica de 
qualquer tipo, origem ou procedência, a fim de 
assegurar, nos centros de consumo, por intermédio do 
Banco de Crédito da Amazônia S. A., o suprimento em 
quantidade e qualidade adequadas ao funcionamento 
normal do parque manufatureiro de artefatos dessa 
matéria-prima". 

A emenda faz incorporar no texto da alínea, a 
expressão "nos centros de consumo", sugestão razoável 
e justa, de vez que torna preciso, com maior clareza, o 
espírito da lei, no sentido de assegurar o funcionamento 
normal da indústria manufatureira, através de um 
suprimento satisfatório da matéria-prima nos centros de 
consumo. 

A emenda nº 2, da autoria do mesmo Senador, dá 
à alínea "c", do artigo 6º, da Lei nº 86, a seguinte 
redação: 

" c )  Fixar nos meses de abril e outubro, 
dispensada a homologação a que se refere o  
artigo 9º da Lei 1.552, de 26 de dezembro de 1951, os 
preços de compra da borracha nacional, a serem pagos 
pelo Banco de Crédito da Amazonia Sociedade  
Anônima ao último vendedor e a serem cobrados  
pelo mesmo Banco às indústrias manufatureiras e 
demais consumidores, nos seis meses subseqüentes, 
ou seja, a partir de 1 º  de maio e 1º de novembro de 
cada ano". 

Essa emenda melhora realmente o texto da 
alínea "c", de vez que determina o tempo exato em que 
os preços da borracha devem ser fixados, em cada ano, 
o que não ocorre com o Projeto 29, que manda  
fixá-los semestralmente, fórmula realmente 
desaconselhável para a segurança e equilíbrio das 
relações comerciais ligadas a uma indústria e comércio 
de monopólio. 

A emenda número 2, acima referida, substitui os 
parágrafos 1º e 2º do artigo 4º do Projeto 29, pelo 
seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único. Na eventualidade da liberação 
das operações finais de compra e venda da borracha, a 
Comissão Executiva de Defesa da Borracha igualmente 
estabelecerá, na forma da letra "e" dês-te artigo, preços 
mínimos, ou fixos, a serem pagos aos produtores pela 
borracha de produção nacional pelo Banco de Crédito da 
Amazônia Sociedade Anônima". 

Trata-se, realmente, de uma medida defensiva do 
produtor, contra a eventualidade da liberação das 
operações finais da compra e venda de borracha. O 
Projeto 29 dispõe sôbre o assunto, mas preferimos 
adotar o texto do parágrafo único acima referido. 

A emenda nº 8, de autoria do nobre Senador 
Villasbôas, visa a limitar o lucro líquido do Banco de 
Crédito do Amazonas S. A., estabelecendo que, a 
nenhum título, poderá ser êsse lucro superior a Cr$ 1,00 
por quilograma de borracha vendida. 

Justifica-se a proposição com a afirmativa de que, 
apesar da lei não conferir ao Banco nenhum direito a 
percepção de lucros, êle se credita, anualmente, pelos 
lucros auferidos nas operações de venda da borracha. 
Trata-se, assim, de uma proposição moralizadora que 
visa a regular matéria importante omitida na lei 
específica e ao mesmo tempo impedir que o Banco da 
Amazônia desvirtue a sua finalidade transformando-se 
de organização de defesa da economia nacional e de 
amparo aos seringueiros e seringalistas em 
estabelecimento puramente mercantil, que tem nos 
lucros o fim precípuo de suas atividades. 

Achamos necessária a emenda. 
As outras emendas, isto é, as de números 3, 4, 5 

e 6, da autoria do ilustre Senador Moura Andrade e 7 da 
auto-ria do nobre Senador Villasbôas, apesar de 
brilhantemente justificadas, não nos animamos a discuti-
las quanto ao mérito, porque alteram a fundo o  
Projeto número 29, por nós aprovado. Mas, para não 
entravar o amplo exame da matéria consubstanciada 
nas emendas referidas, opinamos, quanto às  
mesmas, apenas sob o aspecto constitucional, jul- 
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gando-as corretas. Quanto ao mérito, que o façam as 
Comissões técnicas. 

Isto pôsto, opinamos favoràvelmente às 
emendas 1, 2 e 8, no sentido de sua 
constitucionalidade e conveniência. 

Quanto às demais, apesar de não se 
conflitarem com a Lei Maior e nesse sentido 
merecerem aprovação precisam, quanto ao seu 
mérito, ou conveniência, de exame especializado 
pelas Comissões técnicas. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gilberto Marinho. – Lourival 
Fontes. Lineu Prestes. – Attílio Vivtacqua. – Ruy 
Carneiro. – Gaspar Valioso. – Rui Palmeira. – Lima 
Guimarães. 

 
Nº 360, DE 1957 

 
Da Comissão de Economia, ao Projeto de Lei 

do Senado nº 29, de 1956. 
 
(Relator: Sr. Lineu Prestes). 
Sôbre o Projeto de Lei do Senado, número 29, 

de 1956, que estrutura a Comissão Executiva de 
Defesa da Borracha e dá outras providências, mediante 
modificação parcial das Leis números 86, de 8 de 
setembro de 1947, e 1.184, de 30 de agôsto de 1950, 
esta Comissão já teve oportunidade de se manifestar, 
através de parecer favorável, aprovado unânimemente. 

Volta, agora, a proposição a êste órgão, a fim 
de que sejam examinadas as emendas à mesma 
oferecidas em Plenário, e que passamos a relatar. 

 
EMENDA Nº 1 

 
De autoria do nobre Senador Moura Andrade, 

a emenda nº 1 altera a redação da alínea a do artigo 
6º da Lei número 86, de 8 de setembro de 1947. 

Bem examinada a matéria, verifica-se que, de 
fato, a nova redação proposta melhor atende às 
finalidades do dispositivo modificado, isto é, assegurar 
o funcionamento normal da indústria, com o 
estabelecer, nos centros de consumo, por intermédio 
do Banco de Crédito da Amazônia S. A., o supri- 
 

mento em quantidade e qualidade da goma elástica 
de qualquer tipo, origem ou procedência. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Esta emenda dá nova redação à alínea c do 

artigo 6º da citada Lei número 86, de 1947. Trata-se 
de determinar o tempo exato em que os preços da 
borracha devem ser fixados. O Projeto os fixa em 
semestres e a emenda determina datas precisas (1º 
de abril e 1º de outubro), que correspondem ao 
princípio da entre-safra e princípio da safra da 
borracha. 

À mesma emenda aglutina os parágrafos 1º e 
2º do artigo 4º do Projeto, no seguinte parágrafo 
único: 

"Parágrafo único. Na eventualidade da 
liberação das operações finais de compra e venda da 
borracha, a Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha igualmente estabelecerá, na forma da letra 
e dêste artigo, preços mínimos ou fixos a serem 
pagos aos produtores pela borracha de produção 
nacional, pelo Banco de Crédito da Amazônia 
Sociedade Anônima". 

Opinamos pela aprovação da emenda, 
também nesta segunda parte, uma vez que se trata 
de modificações visando à defesa do produtor. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 3 
 
Esta emenda é supressiva da alínea h do 

artigo 5º do Projeto, que autoriza a incorporação 
automática, aos artefatos de preços controlados, na 
proporção devida, os aumentos ou abatimentos 
concedidos à borracha "in natura", os resultados da 
elevação de impostos, fretes, beneficiamento ou 
outros gastos não especificados, quando incidentes 
no custo dessa matéria-prima. 

Não vemos como acolher a supressão 
proposta, pois a providência contida no Projeto é de 
grande alcance, no que tange à estabilidade dos 
preços dos artefatos. 

Parecer contrário. 
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EMENDA Nº 4 
 
A emenda nº 4 dá nova redação ao artigo 6º e 

acrescenta-lhe um parágrafo único. O dispositivo 
versa a competência da Comissão Executiva da 
Defesa da Borracha quanto ao licenciamento das 
quantidades e os tipos de elastrômeros têrmo-
plásticos a serem produzidos no pais e ao 
estabelecimento de preços de venda e as quotas de 
consumo de cada tipo para uso da indústria nacional. 

A redução proposta, através da emenda em 
exame, não se coaduna com os pontos principais do 
Projeto; e, quanto ao parágrafo que se pretende 
aditar, mais ainda prejudicial se nos apresenta, por 
autorizar a liberação do produto. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 5 
 

Incide a presente emenda sôbre o artigo 7º do 
Projeto, excluindo da competência da Comissão 
Executiva de Defesa da Borracha a faculdade de 
fixar os preços de venda da borracha importada, 
assim como dos seus sucedâneos. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 6 
 
Determina a emenda número 6 a revogação da 

letra d do artigo 6º da Lei número 86, de 8 de setembro 
de 1947, com as alterações introduzidas pelo artigo 15 
da Lei número 1.184, de 30 de agôsto de 1950. 

Na verdade, não existe, no art. 15 da Lei 
número 1.184, a alínea a, que o Projeto pretende 
revogar. Deve tratar-se da alínea a do artigo 6º da 
Lei número 86, de 3 de setembro de 1947. Mas êste 
dispositivo já foi alterado pelo artigo 1º do Projeto e, 
portanto, não se há de alterá-lo novamente. 

Assim, atendendo a essa situação, igo 15 da 
artigo 15 da Lei número 1.184, de 30 de agôsto de 
1950. 

 
EMENDA Nº 7 

 
De autoria do nobre Senador  

João Villasbôas, a Emenda nº 7, dá nova 
 

redação aos artigos 6º e 8º da Lei número 86, de 
1947, fundindo-os num só dispositivo. Trata-se da 
constituição da Comissão Executiva da Defesa da 
Borracha. Somos pela sua aprovação, com as 
modificações que sugerimos em subemenda que 
adiante apresentamos, conservando-se o texto do 
parágrafo único. 

Parecer favorável, com subemenda. 
 

EMENDA Nº 8 
 
Também de autoria do nobre Senador João 

Villasbôas, a emenda número 8 acrescenta  
artigo estabelecendo que, do lucro líquido obtido nas 
operações de compra e venda da borracha  
nacional, o Banco de Crédito da Amazônia S. A. não 
poderá auferir, a nenhum título, lucro ou vantagem 
de qualquer natureza, superior a um cruzeiro (Cr$ 
1,00) por quilograma de borracha vendida. 
Determina ainda, (parágrafo único) que ao  
fechar o seu balanço anual, o referido  
Banco creditará, a todos quantos lhe hajam  
vendido borracha, o lucro líquido entre o preço  
pago no ato da entrega do produto e o obtido  
na venda, deduzida a vantagem a que se refere o 
artigo. 

A medida preconizada pela emenda  
tem alto sentido protecionista do produtor,  
ao mesmo tempo que limita o lucro  
para as operações do Banco de Crédito da 
Amazônia. 

Parecer favorável. 
Diante do exposto, esta Comissão se 

pronuncia pela aprovação das emendas números 1, 
2, 6 e 7 (as duas últimas com subemenda)  
e 8; e, contràrìamente, às emendas números 3, 4 e 
5. 

É o parecer. 
Subemenda nº 1 á Emenda nº 6 
Suprima-se o art. 8º do Projeto.  
Subemenda nº 2 à Emenda nº 7 
Substitua-se pelo seguinte: 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – Os artigos 5º e 8º da Lei número 86, de 

6 de setembro de 1947, passam a ter a seguinte 
redação: 
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"A Comissão Executiva da Defesa da 
Borracha se constituirá de cinco representantes da 
produção, indicados pelo govêrno dos Estados do 
Amazonas, Pará, Mato Grosso, Bahia e São Paulo; 
um representante dos Territórios produtores de 
borracha, designado pelo Ministério da Fazenda; um 
representante do Ministério da Agricultura; um 
representante da Federação Nacional da Indústria; 
um representante da Federação Nacional do 
Comércio; e um representante do Banco da 
Amazônia, Sociedade Anônima. 

Parágrafo único. A nomeação e demissão dos 
membros da Comissão serão feitas pelo Presidente 
da República, mediante proposta das entidades 
referidas neste artigo e se reunirão na Capital 
Federal, sob a presidência do Ministro da Fazenda 
ou do funcionário que êste designar para substituí-lo 
nessa função". 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1957. 
– Juracy Magalhães, Presidente. – Lineu Prestes, 
Relator. – Alencastro Guimarães. – Fernandes 
Távora. – Gomes de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte 
parecer): – Senhor Presidente, como presidente em 
exercício da Comissão de Finanças, recebi ontem, 
em regime de urgência, o Projeto de Lei do Senado 
número 29, de 1956, de autoria do ilustre Senador 
Cunha Mello, que visa a reestruturar a Comissão 
Executiva de Defesa da Borracha, modificando, para 
isso, vários artigos das Leis números 86, de 8 de 
setembro de 1947 e 1.184, de 30 de agôsto de 1950. 
Avoquei-o, para, sôbre as Emendas números 1 a 8, 
emitir parecer, que é o seguinte: 

Esta Comissão já teve oportunidade de emitir 
parecer sôbre o Projeto, aceitando-o sem alterações. 

Em virtude de ter recebido emendas, retorna a 
êste órgão técnico para novo exame. 

A emenda nº 1, de autoria do ilustre 
Senador Moura Andrade, visa a obrigar  
o Banco de Crédito da Amazônia a man- 
 

 

ter, em centros de consumo, estoques de borracha 
para atender ao funcionamento normal do parque 
manufatureiro de artefatos dessa matéria-prima. 

O objetivo do Projeto é exatamente o de 
modificar a letra "a" do artigo 6º da Lei número 86, 
de 1947, que obriga o Banco a manter estoques de 
borracha nos centros industriais, isto é, para mantê-
los apenas nos centros de produção. Se, aceita a 
emenda, contrariaremos um dos objetivos de Projeto, 
que é o de evitar a imobilização do capital do Banco 
para assegurar estoques de matérias-primas nos 
centros industriais do sul do país. 

Coerentes com o nosso ponto de vista exposto 
no Projeto de Lei número 9, de 1953, rejeitado pela 
Címara dos Deputados, deixamos de apoiar a 
emenda número 1. 

Pela emenda número 2 pretende o seu autor 
modificar a alínea c do artigo 6º da Lei 86. 

O assunto já foi objeto de modificação anterior, 
por fôrça do artigo 15, da Lei número 1.184, de 30 de 
agôsto de 1950. Entretanto, a nova redação atende 
melhor aos interêsses da defesa dos produtores da 
borracha, razão pela qual somos pela aprovação da 
emenda número 2. 

A supressão da alínea c do artigo 5º do Projeto, 
proposta pelo ilustre Senador Moura Andrade, na 
emenda número 3, não atende às finalidades de 
defesa do produto, objeto da proposição em exame. 
Assim, somos pela rejeição da emenda. 

As emendas de números 4 e 5 alteram os 
artigos 6º e 7º do Projeto, introduzindo-lhes 
modificações que desvirtuam em parte os objetivos 
de defesa do produto o que equivale dizer, da 
própria, estrutura da economia da Amazonia. 

A competência para fixar os preços de venda 
da borracha importada deve ser da Comissão, como 
órgão controlador de defesa do produto. Assim, não 
compreendemos como se possa retirar do artigo 7º a 
expressão "os preços de venda", como quer o nobre 
autor da emenda número 5. 

Igualmente, retirar do artigo 6º do  
Projeto a competência da Comissão pa- 
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ra licenciar os tipos de elastômeros têrmo-plásticos, 
não parece conveniente aos interêsses dos 
produtores. Somos, pois, pela rejeição das emendas 
números 4 e 5. 

A emenda nº 6 manda revogar as disposições 
contidas na alínea d do artigo 6º da Lei número 86, 
de 8 de setembro de 1947, com as alterações nela 
introduzidas pelo artigo 15 da Lei número 1.184, de 
30 de agôsto de 1950. 

O artigo 6º que a emenda quer revogar diz o 
seguinte: 

Compete à Comissão Executiva da Defesa da 
Borracha... 

d) verificar nas fontes de produção os preços 
dos artefatos de borracha estabelecidos pelos 
industriais, podendo modificá-los de acôrdo com as 
condições econômicas vigentes. 

Diz o autor da emenda que houve equívoco 
do Projeto ao determinar, no artigo 8º, a revogação 
da alínea a do artigo 15, da Lei número 1.184, de 
1950. Na verdade, não há na Lei número 1.184, de 
30 de agôsto de 1950, letra "a". Sendo uma lei 
modificativa da Lei número 86, de 1947, alterou 
apenas alguns dispositivos, subsistindo a letra a. 
Assim, não procedem as alegações do autor da 
emenda, razão pela qual somos pela rejeição da 
emenda número 6. 

De autoria do ilustre Senador João Villasbôas, 
a emenda nº 7 dá nova constituição à Comissão 
Executiva de Defesa da Borracha, estabelecendo um 
sistema de representação, incluindo produtores e 
consumidores de borracha. Somos pela aceitação da 
emenda. 

O objetivo da emenda número 8 é o de 
estabelecer um teto de lucro para as operações do 
Banco de Crédito da Amazônia, e ao mesmo tempo 
proteger o produtor, mandando creditar a todos 
quantos lhe hajam vendido borracha, o lucro líquido 
entre o preço pago no ato da entrega da borracha, e 
o obtido na venda. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente às emendas números 2, 7 e 8 
e contràriamente às de números 1, 3, 4, 5 e 6. (Muito 
bem). 

 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento enviado à Mesa. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 178, DE 1957 
 
Nos têrmos do artigo 126, letra i, do 

Regimento Interno, requeiro preferência para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1956, a fim de 
ser votado antes das respectivas emendas. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
o voto do Plenário, vai-se passar à votação do 
Projeto, que será artigo por artigo. (Pausa). 

Vai ser lido outro requerimento. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 179, DE 1957 

 
Nos têrmos do artigo 137, parágrafo 1º, letra a, do 

Regimento Interno, requeiro que a votação do Projeto de 
Lei do Senado nº 29, de 1956, se faça em globo. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1957. – 
Cunha Mello. 

É lido e aprovado o seguinte: 
O SR. PRESIDENTE: – Em face do que acaba 

de deliberar o plenário, a votação será feita em globo. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 29, DE 1956 
 

Reestruturação da Comissão Executiva de 
Defesa da Borracha e outras providências, mediante 
modificação parcial das Leis números 86, de  
8 de setembro de 1947 e 1.184, de 30 de agôsto de 
1950. 

 
Art. 1º A alínea a do artigo 6º da Lei número 86, 

de 8 de setembro de 1947. passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
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a") Estudar o mercado da borracha e elaborar os 
programas de consumo interno de goma-elástica de 
qualquer tipo, origem ou procedência, a fim de 
assegurar, por intermédio do Banco de Crédito da 
Amazônia S. A., o suprimento em quantidade e 
qualidade adequadas ao funcionamento normal do 
parque manufatureiro de artefatos dessa matéria-prima. 

Art. 2º A alínea c do artigo 13 da Lei número 
1.184, de 30 de agôsto de 1950, passa a ter a 
seguinte redação: 

"c) Elastômeros ou plastômeros termo-
plásticos importados e do estirenio a que 
correspondem às designações "Buna S" e GRS, 
assim como outras variedades ou tipo que, 
possuindo propriedades e aplicações análogas, se 
incluem na categoria dos sucedâneos comuns da 
borracha vegetal". 

Art. 3º O parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 
número 1.184, de 30 de agôsto de 1950, vigorará 
com a seguinte redação: 

§ 2º Excetua-se da exclusividade estatuída 
neste artigo o latex de plantas gomíferas, preparado 
sob forma de concentrados, por qualquer processo, 
bem como os láticos sintéticos, quando de fabricação 
nacional". 

Art. 4º A alínea c do artigo 6º da Lei número 
86, modificado pelo artigo 15 da Lei número 1.184, 
de 30 de agôsto de 1950, passará a ter a seguinte 
redação: 

"c) Fixar semestralmente, com pelo menos 
três meses de antecedência, os preços de compra 
de borracha nacional para o semestre seguinte, a 
serem pagos pelo Banco de Crédito da Amazônia 
Sociedade Anônima, ao último vendedor, e a serem 
cobrados pelo mesmo Banco às indústrias 
manufaturadas e demais consumidores". 

§ 1º Na eventualidade da liberação das 
operações finais de compra e venda de borracha, a 
Comissão Executiva de Defesa da Borracha 
igualmente estabelecerá, no terceiro trimestre de 
cada ano, preços mínimos ou fixos, a serem pagos 
aos produtores pela borracha de produção nacional. 

§ 2º Não serão consideradas, para efeito  
de alteração de preço oficial da borracha,  
as diferenças no seu custo de 
 

 

produção inferiores a 5% (cinco por cento). 
Art. 5º São privativas da Comissão Executiva 

de Defesa da Borracha a iniciativa e execução de 
tôdas as providências necessárias à determinação 
dos preços da borracha a vigorar em cada safra, 
cumprindo-lhe para êsse fim: 

a) Registrar-se as oscilações de preços de 
tôdas ou das principais mercadorias de consumo 
habitual nos seringais, solicitando, para êsse fim, 
subsídios informativos às associações comerciais e 
de seringalistas das áreas produtoras de borracha; 

b) Investigar e definir o grau de incidência de 
cada uma dessas mercadorias, na formação do 
custo da produção de borracha; 

c) Apurar as diferenças verificadas entre êstes 
preços e os que tenham servido de base ao 
reajustamento anterior; 

d) Determinar, com base nesses dados, os 
coeficientes de encarecimento ou de barateamento, 
no custo da produção de borracha; 

e) informar-se sôbre as alterações havidas em 
fretes, impostos e mais despesas que oneram a 
borracha, nos diferentes Estados e Territórios que a 
produzem; 

f) Determinar, à luz dêsses elementos, o 
preço-padrão a ser pago ao produtor, por quilograma 
de borracha, em relação a cada semestre; 

g) Promover, simultâneamente, a revisão das 
tarifas de beneficiamento da borracha, pelos 
estabelecimentos industriais que executam essa 
operação por conta db Banco de Crédito da 
Amazônia S.A., às taxas fixas, reajustando-as em 
função das alterações do custo do respectivo 
processo industrial; 

h) Incorporar, automaticamente, aos artefatos 
de preços controlados, na proporção devida, os 
aumentos ou abatimentos concedidos à borracha "in 
natura", os resultantes da elevação de impostos, 
fretes, beneficiamento ou outros gastos não 
especificados, quando incidentes no custo dessa 
matéria-prima. 

Art. 6º Compete à Comissão Executiva  
de Defesa da Borracha licenciar as quantidades  
e os tipos de elastômeros têrmo-plásticos a serem 
produzidos no país, podendo estabelecer os preços de 
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venda e as cotas de consumo de cada tipo para uso 
da indústria nacional. 

Art. 7º A Comissão Executiva de Defesa  
da Borracha fixará as cotas de consumo e os 
preços de venda da borracha importada, assim 
como dos seus sucedâneos, elastômeros ou 
plastômeros termo-plásticos e láticos naturais ou 
sintéticos de origem estrangeira, condicionando  
ao fato de não prejudicar a produção nacional, 
nem no preço de venda, que não poderá ser 
inferior ao desta, nem em quantidade, levando em 
conta sempre o volume da mesma produção 
nacional. 

Art. 8º São revogadas as disposições contidas 
nas letras "a" do artigo 15, da Lei número 1.184, de 
30 de agôsto de 1950. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro 
requerimento. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 180, DE 1957 
 

Requeiro destaque, para votação em 
separado, das Emendas ns. 1, 2, 3, 4 e 5. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1957. – 
Moura Andrade. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem) *: – 
Senhor Presidente, na forma do Regimento, as 
emendas são votadas uma por uma. Assim, parece-
me sem razão o requerimento do nobre Senador 
Moura Andrade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Cumpre-me lembrar 
ao nobre Senador João Villasbôas que as emendas 
com pareceres concordantes, favoráveis ou 
contrários são, de acôrdo com o Regimento, votadas 
em grupos. 

O requerimento do nobre Senador Moura 
Andrade é de destaque das Emendas números 1, 2, 
3, 4 e 5; aprovado, essas emendas serão votadas 
separadamente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): –  
Também as emendas que receberam subemendas 
serão votadas separadamente. Não, Senhor 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE: – Perfeitamente. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito obrigado 
a V. Exa. 

O SR. MOURA ANDRADE (pela ordem) *: – 
Senhor Presidente, meu requerimento visa à votação 
de emenda por emenda, em vez da votação em 
grupos, quando concordantes os pareceres das 
Comissões técnicas. 

No caso, trata-se, apenas, das Emendas de 
números 1 a 5; não as de números 6, 7 e 8, porque, 
dado os pareceres discordantes, têm de ser 
apreciadas separadamente. 

Desta forma, aprovado meu requerimento, 
tôdas as emendas passarão a ser apreciadas 
separadamente. 

Êsse o objetivo do meu requerimento. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O parágrafo 5º do 
artigo 139 do Regimento Interno estabelece que as 
emendas serão votadas em globo, quando 
concordantes os pareceres das Comissões, a 
começar pelas de parecer favorável e, depois, as de 
parecer contrário, salvo, em qualquer caso, 
requerimento de destaque. Foi o que ocorreu com o 
requerimento do nobre Senador Moura Andrade para 
as Emendas de números 1 a 5, cujos pareceres são 
concordantes. 

Aprovado o requerimento do nobre Senador 
Moura Andrade, tôdas as emendas serão votadas 
isoladamente. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
As emendas a que se refere serão votadas 

isoladamente. 
Em votação a Emenda nº 1, com pareceres 

favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Economia e contrário, da Comissão de 
Finanças. 

O SR. MOURA ANDRADE (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, a Emenda número 1 
destina-se apenas, a assegurar a situação atual, dentro 
da qual o Banco de Crédito da Amazônia S. A. está 
obrigado a manter os estoques de borracha nos 
centros de consumo. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O Projeto, tal qual está concebido, deixou de 
observar a exigência dêsses estoques nos centros 
do consumo. 

A emenda, resultante não sómente dos 
interêsses de trezentas indústrias do meu Estado, 
como, também, de consultas à Associação 
Comercial do Amazonas, ao Sindicato da Indústria 
de Extração da Borracha do Estado do Amazonas e 
ainda ao Conselho Consultivo do Banco de Crédito 
da Amazônia S. A., foi aprovada por tôdas essas 
entidades. 

Na realidade, assim se expressam a 
Associação Comercial do Amazonas e o Sindicato da 
Indústria de Extração da Borracha do Estado do 
Amazonas: 

"Na presente situação de insuficiência da 
produção nacional, terá o Banco de Crédito da 
Amazônia Sociedade Anônima, ciência da produção 
nacional, terá, de qualquer forma, de manter 
estoques naqueles centros, uma vez que suas 
importações de borracha são destinadas aos portos 
do Rio de Janeiro ou de Santos. 

Ainda por fôrça desta mesma escassês, não 
pode nem deve o Banco reter em Manaus ou Belém 
as quantidades de borracha que adquire. Uma vez o 
produto beneficiado, seu embarque se torna 
imperativo, tanto para aproveitar os transportes 
existentes, como para evitar o estocamento nas 
referidas praças. 

Por outro lado, nenhum prejuízo sofrem o 
Banco ou a produção com a transferência da 
borracha para o sul. Tôdas as despesas que essa 
medida ocasiona, inclusive juros de mora, são 
incorporadas ao preço de venda às indústrias". 

Sr. Presidente, ao formular a emenda, tive por 
objetivo assegurar os estoques nos centros de 
consumo. Cito o caso especial da borracha 
produzida em Mato Grosso, a qual tem saída, 
exclusivamente, através do Estado de São Paulo. 

A prevalecer o dispositivo do Projeto,  
essa borracha viria para São Paulo, através  
do Pôrto de Santos, e seguiria para  
Manaus ou Belém, onde ficaria es- 
 

 

tocada para ser futuramente comprada pelas 
indústrias paulistas, e afinal, retornaria a São Paulo, 
com grave prejuízo para os consumidores, por 
aumentar o preço, e para as indústrias, em virtude 
das dificuldades dêsse trânsito incessante através do 
Pôrto de Santos, de ida e volta. 

Essas ponderações, Sr. Presidente, – parece-
me – também foram acolhidas pelo ilustre Senador 
Cunha Mello. 

Espero, assim, aprove o Senado a Emenda 
nº1, que não traz qualquer prejuízo; pelo contrário, 
mantém a organização atual do comércio da 
borracha. (Muito bem!) 

O SR. FILINTO MÚLLER (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, duas palavras 
apenas, para me manifestar inteiramente de acôrdo 
com a emenda defendida com tanto brilho pelo nobre 
Senador Moura Andrade. 

A situação vigente, de manter o Banco de 
Crédito da Amazônia S. A. depósito de borracha em 
São Paulo e no Rio Grande do Sul, consulta muito 
mais os interêsses de industriais e de produtores do 
que a restrição prevista no Projeto, de se fazerem 
todos os depósitos dessa matéria-prima nos Portos 
de Belém e Manaus. 

Desejava incluir em minha oração o argumento 
usado pelo nobre Senador Moura Andrade em relação 
à borracha de Mato Grosso. De fato a nossa borracha, 
produzida na baixa Serra de Parecis, embora na 
Bacia Hidrográfica da Amazônia, é tôda ela 
transportada para Cuiabá; e, dessa cidade, para o 
Estado de São Paulo. Assim, não seria justo retornar 
a Manaus para, posteriormente, os industriais de São 
Paulo ou Rio Grande do Sul fazerem suas aquisições 
naquela primeira Capital, sobrecarregando o 
transporte novamente para São Paulo. 

Estava – confesso – preocupado com  
a solução dos depósitos de borracha, quando  
me entendi com o eminente Senador Cunha 
Mello, autor do Projeto, e ouvi de S. Exa. uma 
palavra tranquilizadora: o seu apoio a essa 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador,. 
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emenda, que determina a manutenção da situação atual. 

Assim, pediria ao Senado aprovasse a 
emenda muito bem formulada pelo nobre Senador 
Moura Andrade, que atende aos interêsses, não só 
dos industriais de São Paulo e do Rio Grande do Sul, 
mas, também, dos produtores de borracha da 
Amazônia. (Muito bem!) 

O SR. CUNHA MELLO (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, não desejo a 
desarmonia entre os produtores de borracha e os 
industriais e manufatureiros. 

Meu projeto, entretanto, obedeceu ao 
propósito, mais remoto e acentuado: de proteger os 
produtores de borracha das selvas da Amazônia. 

A Emenda nº 1, se aceita e eu sou o primeiro 
a concordar em que o seja – em nada prejudicará 
aquêles produtores. Para êles é indiferente que os 
estoques de borracha se localizem em Manaus, 
Belém, Mato Grosso, Santos ou São Paulo. 

Não desejo, porém, deixar passar a oportunidade 
de fazer retificação ao sentido que se deu a determinada 
disposição do meu Projeto. Não há por onde, mesmo 
através da mais rápida e superficial leitura do artigo 1º, 
se concluir estabelecesse a proposição a 
obrigatoriedade de o produto ser armazenado nas 
praças de Belém e Manaus, chegando ao contra-senso 
de determinar que a borracha de Mato Grosso viesse 
para uma dessas cidades, de lá, voltando para o local de 
origem. Não há, repito, no artigo 1º do Projeto, por onde 
se chegue a essa conclusão. 

Estou de acôrdo com a Emenda número 1, 
mesmo porque em nada afeta os interêsses que tive 
em vista, isto é, a proteção dos produtores de 
borracha da Amazônia. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 1. 

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

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
Art. 1º A alínea “a” do artigo 6º  

da Lei número 86, de setembro de 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

1947, passa a vigorar com a seguinte redação: 
a) Estudar o mercado da borracha a 

elaborar os programas de consumo interno de 
goma-elástica de qualquer tipo, origem ou 
procedência, a fim de assegurar, nos centros de 
consumo, por intermédio do Banco de Crédito da 
Amazônia S. A., o suprimento em quantidade e 
qualidade adequadas ao funcionamento normal 
de parque manufatureiro de artefatos dessa 
matéria-prima! 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 2, com pareceres favoráveis das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Economia; 
e contrário da de Finanças. 

O SR. MOURA ANDRADE (para 
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, a 
presente emenda tráz, como principal modificação, 
a fixação, em meses certos, de abril e outubro, dos 
preços de compra da borracha nacional, a serem 
pagos pelo Banco de Crédito da Amazônia S. A. ao 
último vendedor, e a serem cobrados pelo mesmo 
Banco às indústrias manufatureiras e demais 
consumidores, nos seis meses subsequentes, ou 
seja, a partir de 1º de maio e 1º de novembro de 
cada ano. 

Para justificar essa emenda, tomo a liberdade 
de ler o parecer exarado pela Associação Comercial 
do Amazonas e pelo Sindicato da Indústria de 
Extração da Borracha do Estado do Amazonas, o 
qual está assim redigido: 

"O novo texto da Emenda contém três 
modificações: a vigência imediata dos preços 
reajustados, evitando-se a retenção de borracha 
no interior, como sempre acontece quando se 
anunciam melhoria de cotações com excessiva 
antecedência; o estabelecimento do início dos 
semestres, para efeito de pagamento dos preços 
reajustados, nos meses de maio e novembro,  
os quais coincidem com a descida da produção, 
especialmente quando oriunda dos chamados 
altos rios; e a exclusão, explícita da COFAP,  
para efeito de autorizar a vigência dos 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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aumentos que venham a ser feitos sôbre a 
borracha. 

São do conhecimento geral as dificuldades, 
traduzidas em procrastinações indefinidas, criadas 
por êsse órgão federal, sempre que seu 
pronunciamento é solicitado. Ademais, no caso 
particular da borracha, cujas modificações de 
preço passarão a obedecer a um critério 
essencialmente técnico, e serão promovidas por 
uma entidade isenta de quaisquer influições de 
interêsses indevidos, a homologação da COFAP 
se torna, evidentemente, uma superfectação de 
fato dispensável". 

Sr. Presidente, também essa providência, 
contida na referida emenda, encontra inteiro 
apoio no Conselho Consultivo do Banco de 
Crédito da Amazônia S. A., conforme se verifica 
pelo ofício de 16 de setembro de 1956, que se 
acha no processo do projeto de lei em votação. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 2. 

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

Está aprovada. 
E' a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 2 
 
Art. 4º – A alínea "e" do artigo 6º da Lei 

número 86, modificado pelo artigo 15, da Lei número 
1.184, de 30 de agôsto, passará a ter a seguinte 
redação: 

"Alínea "c" – Fixar, nos meses de abril e de 
outubro, dispensada a homologação a que se 
refere o artigo 9º da Lei número 1.522, de 26 de 
dezembro de 1951, os preços de compra,  
da borracha nacional, a serem pagos pelo Banco 
de Crédito da Amazônia S. A. ao último vendedor, 
e a serem cobrados pelo mesmo Banco às 
indústrias manufaturadas e demais consumidores,  
nos seis meses subsequentes, ou 

 
 

seja a partir de 1º de maio a 1º de novembro de cada 
ano. 

Parágrafo único – Na eventualidade da 
liberação das operações finais de compra e venda da 
borracha, a Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha igualmente estabelecerá, na forma da letra 
"c" dêste artigo, preços mínimos ou fixos a serem 
pagos aos produtores pela borracha de produção 
nacional, pelo Banco de Crédito da Amazônia S. A." 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda 
nº 3. 

O SR. MOURA ANDRADE (pela ordem) *: – 
Sr. Presidente, indago de V. Exa. se me é permitido 
requerer a inversão da votação, para que a Emenda 
número 3 seja apreciada posteriormente à de 
número 6, uma vez que a proposta de eliminação a 
que faz referência aquela é resultante lógica desta. 
Tal seja o resultado de votação da Emenda número 
6, poderá a de número 3 ficar, até, prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
poderá requerer preferência para a votação da 
Emenda número 6. 

O SR. MOURA ANDRADE (pela ordem) *: – 
Sr. Presidente, obrigado a V. Exa. Encaminhei à 
Mesa requerimento de preferência. (Pausa). 

E' Iido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 181, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 126, letra i, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para a emenda nº 6, a 
fim de ser votada antes da de número 3. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1957 – 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – À Emenda número 6, 
a Comissão de Economia ofereceu subemenda que 
será votada em primeiro lugar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, pediria a V. Exa. mandasse ler o texto 
da subemenda. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE: – A submenda "à 
Emenda número 6" determina: 

"Suprima-se o art. 8º do Projeto". 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 

E a emenda número 6, Senhor Presidente? 
O SR. PRESIDENTE: – E' substitutiva do 

artigo 8º. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito 

agradecido a V. Exa. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

subemenda à Emenda número 6. 
O SR. MOURA ANDRADE (para 

encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, 
tenho a impressão de que a supressão pura e 
simples, do artigo 8º não atende às maiores 
necessidades da produção e da indústria da 
borracha. 

E' pelo menos, o que vem referido no 
memorial enviado pela Associação Comercial da 
Amazônia e pelo Sindicato do Comércio e da 
Indústria da Borracha no Estado do Amazonas. 

Quanto à emenda substitutiva por mim 
apresentada, aquelas entidades fazem a seguinte 
observação: 

"Parece-nos necessária como 
complementação das modificações introduzidas nas 
leis números 86 e 1.184". 

O pronunciamento do Conselho Consultivo 
do Banco de Crédito da Amazônia, é idêntico, e o 
Conselho dá, até a redação que, afinal, veio a 
constituir a emenda em votação, que é a 
seguinte: 

"São revogadas as disposições contidas na 
alínea d do artigo 6º da Lei número 86, de 8 de 
setembro de 1947, com as alterações nela 
introduzidas pelo artigo número 15, da Lei número 
1.184, de 30 de agôsto de 1950". 

Ora, Sr. Presidente, êsses objetivos  
não serão alcançados com a supressão  
pura e simples, do art. 8º do Projeto. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

 

Assim, espero que a Casa aprove a emenda 
substitutiva, mas, de qualquer maneira, rejeite a 
subemenda supressiva que está em votação. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda à Emenda número 6. 

O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, perguntaria a V. Exa. se a subemenda 
recebeu parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – Cabe-me informar ao 
nobre Senador que a subemenda é da Comissão de 
Economia, e está assinada pelo Presidente, Senador 
Juracy Magalhães, e pelo relator, Senador Lineu 
Prestes. 

O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, na qualidade de relator da Comissão de 
Finanças, não tomei conhecimento da subemenda, 
razão por que pergunto à Mesa se, por lapso, não 
escapou ela à apreciação da Comissão de Finanças. 

O SR. MOURA ANDRADE (pela ordem) *: – Sr. 
Presidente, a Emenda número 6 visa, principalmente, a 
corrigir equívoco que parece subsistir no projeto original. 

O art. 8º da proposição prevê – evidentemente 
por equívoco – a revogação da alínea "a" do art. 15 da 
Lei número 1.184, de 30 de agôsto de 1950. Ora, êsse 
artigo não contém tal alínea, nem faz referência à 
matéria. Trata-se, sem dúvida, da alínea "d" do artigo 6º 
da Lei número 86, de 8 de setembro de 1947. Êsse, o 
dispositivo que o autor do projeto pretende revogar. 

Para solução do caso, proporia fôsse a Emenda 
número 6 votada antes da submenda. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Para êsse efeito, o 
nobre Senador deverá enviar requerimento à Mesa. 
(Pausa). 

E' lido e aprovado o seguinte:  
 

REQUERIMENTO Nº 182, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 126, letra "i",  

do Regimento Interno, requeiro prefe- 
 
__________________ 
*Não foi revisto pelo orador. 
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rência para a emenda nº 6, a fim de ser votada antes 
da subemenda. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1957 – 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda número 6. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. Fica prejudicada a Subemenda. 
E' a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 6 
 
"Art. 6º São revogadas as disposições 

contidas na alínea "d" do artigo 6º da Lei número 86, 
de 8 de setembro de 1947, com as alterações nela 
introduzidas pelo art. 15 ,da Lei número 1.184, de 30 
de agôsto de 1950". 

E' a seguinte a subemenda prejudicada: 
 

Subemenda 
 

“Suprima-se o art. 8º” 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Emenda 

número 3. O parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça é pela constitucionalidade; os das Comissões 
de Economia e de Finanças, contrários. 

O SR. CUNHA MELLO (para encaminhar a 
votação) *: – Sr. Presidente, não tenho em mãos o 
original do meu projeto, nem a legislação nêle citada; 
encontro-me, portanto, em dificuldade para opinar. 

Tive em vista, na elaboração da matéria, do 
primeiro ao último artigo, modificar a política da 
borracha, atualmente seguida pela Comissão 
Executiva da Borracha. 

Desde, porém, que o nobre colega, 
Senador Vivaldo Lima, representante, como eu, 
do Amazônas, e relator da proposição na 
Comissão de Finanças, manifestou-se pela 
rejeição da Emenda número 3, acompanho seu 
ponto de vista. (Muito bem). 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

 

O SR. MOURA ANDRADE (para 
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, a 
Emenda número 3, em votação, manda suprimir a 
alínea “h”, do Artigo 5º do projeto. Trata-se de 
dispositivo inteiramente novo. Não existe 
preceituação anterior, a êsse propósito. 

Disse muito bem o nobre Senador Cunha 
Mello que o objetivo do seu projeto é modificar a 
política da produção e industrialização da borracha e 
estabelecer novas normas. 

Preceitua a letra “h”: 
"Incorporar, automáticamente, aos artefatos de 

preços controlados, na proporção devida, os 
aumentos ou abatimentos concedidos à borracha in 
natura, os resultantes da elevação de impostos, 
fretes, beneficiamento ou outros gastos não 
especificados, quando incidentes no custo dessa 
matéria prima. 

O novo dispositivo é de alta repercussão na 
vida econômica do País: mandando incorporar 
automáticamente ao custo dos artefatos de preços 
controlados os aumentos ou abatimentos, as 
elevações de impostos, fretes, etc., criará total 
instabilidade de preços, provocando, realmente, 
desequilíbrio constante. 

Se se permitisse que a incorporação dessas 
despesas – taxas, benefícios, fretes e tributos de 
tôda natureza, quer federal, estadual ou municipal, 
que recaem sôbre o produto ou artigos 
manufaturados, fôsse antecidida de estudo para 
fixação dos preços, ainda haveria a possibilidade de 
uma política definida, de estabilidade de preços. A 
incorporação automática, porém, cria instabilidade 
total. Amanhã, se o Govêrno baixar um novo impôsto 
ou aumentar outros, alterar tarifas de frete, 
imediatamente serão incorporadas aos artefatos as 
novas taxas, gerando-se insegurança total para o 
comércio de borracha do país. 

Seriam enormes as consequências  
dêsse dispositivo para o meu Estado, onde  
há 300 industrias de artefatos de bor- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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rocha. Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que a União, os 
Estados e Municípios, elaboram, com um ano de 
antecedência, seus planos de trabalho, seus 
orçamentos, suas despesas. 

Não é possível ficar-se a mercê dessa 
instabilidade brutal, em que o preço não é mais 
condicionado ao custo da manutenção; mas, 
acrescido, alterada a cada instante, seja pela taxa, 
seja pelo impôsto, pelo frete ou por tôdas as 
oscilações que essa incorporação automática 
determina. Não é possível obrigarem-se êsses 300 
produtores a terem seus livros, inclusive os livros 
fiscais, porque todos os impostos locais, de renda, 
de venda e consignações, todos os tipos de taxas e 
impostos são pagos nas fontes, nos respectivos 
Estados. O impôsto de consumo, a compra de sêlos, 
tudo se alterará e implicará em tremenda confusão 
para o trabalho daqueles que estão produzindo. Uma 
vez alterado o preço, novamente se modifica a 
obrigação fiscal, a que deve satisfazer o produtor do 
artefato. 

O SR. CUNHA MELLO: – O produtor não 
paga impôsto? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Paga; não digo 
que não. O problema, porém, atinge tanto o produtor, 
como o industrial e o consumidor. 

A meu ver, se até hoje, não se legislou a 
propósito, foi em face das dificuldades. 

Não se poderia, realmente, estabelecer 
princípio, pelo qual os preços fôssem o resultante de 
incorporações automáticas, de fatos completamente 
estranhos, seja da produção, da indústria ou do 
consumo, ou, em última análise, de fatores 
dependentes, muitas vêzes, apenas da atividade 
fiscal dos Estados, da União ou dos Municípios. 

Acredito, Sr. Presidente, que a aprovação da 
emenda manterá a tradição das leis no País. Sôbre o 
assunto, nada se preceituou, até hoje. O artigo do 
projeto inova, inteiramente, a matéria. Com êle não 
posso concordar, porque julgo serão tremendamente 
danosas as suas consequências. 

Em face da instabilidade de preços  
e a insegurança dos atos comerciais, 
 

 

acabarão por prejudicar, não apenas a indústria 
paulista mas, também, a própria produção de 
borracha na sua origem, nos seus Estados. A 
instabilidade faz com que nenhum industrial possa 
realmente saber quando está pagando o preço estável 
que lhe permitiria produção na respectiva indústria; do 
mesmo modo, os consumidores, que um dia vão 
comprar um objeto que está sendo vendido por um 
preço em tal lugar e por maior, em outro. Um fôra feito 
quando não se cobrava a taxa e outro, quando se a 
estava cobrando. Criava-se a insatisfação entre os 
negociantes e a incompreensão e o desânimo entre 
tôdas as pessoas que participam dessa atividade 
econômica no nosso país. (Muito bem). 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para 
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, estou de 
acôrdo em aprovar a Emenda número 3. 
Efetivamente, a letra h do art. 5º do Projeto trás 
inovação que estabelece irem reajustando, a cada 
momento, os preços, que se incorporariam 
automaticamente aos artefatos por elas produzidos. 

E' realmente impraticável, Sr. Presidente, a 
medida proposta. 

Acabamos de votar disposição, em virtude da 
qual a Comissão. Executiva de Defesa da Borracha 
fará, semestralmente, e até mesmo em épocas 
determinadas, a fixação .dos preços, não apenas da 
borracha a ser adquirida do produtor pelo Banco de 
Crédito da Amazônia, mas da venda dos artefatos de 
borracha. 

Não é possível, Sr. Presidente, concordemos 
em que, no estreito interregno de seis meses, os 
preços sofram essa oscilação que se tornaria 
automática em virtude de alterações de impostos ou 
de qualquer taxa lançada sôbre a borracha in natura. 

Nestas condições, Sr. Presidente, sou 
favorável à aprovação da emenda, a fim de que seja 
supresso do Projeto a letra do art. 5º (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação  
a Emenda número 3, com parece- 
 
__________________ 
* Não fol revisto pelo orador. 
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res contrários das Comissões de Economia e de 
Finanças. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
O SR. VIVALDO LIMA (pela  

ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação de votação, requerida pelo nobre 
Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, desisto do requerimento de verificação 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Vivaldo Lima desiste do pedido de verificação da 
votação. 

O SR. MOURA ANDRADE (pela  
ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação da votação solicitada pelo nobre Senador 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Queiram levantar-se 
os Srs. Senadores que aprovam a emenda.  
(Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que a 
aprovaram e levantar-se os que a rejeitam.  
(Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação da emenda 
10 Srs. Senadores e contra, 10. 

Não há número. Vai-se proceder à chamada. 
(Procede-se à chamada). 
 
RESPONDEM A CHAMADA OS SENHORES 

SENADORES: 
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  

Mello – Prisco dos Santos – João Mendes – 
Fernandes Távora – Ruy Carneiro – João  
Arruda – Novaes Filho – Ezechias da  
Rocha – Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira  
– Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Lutterbach 
Nunes – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – 
Moura Andrade – Silvio Curvo – João Viilas- 
 

bôas – Filinto Müller – Othon Mäder – Francisco 
Gallotti – Mem de Sá (24). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada vinte e quatro Senhores Senadores. 
Não há número para a votação. 
Fica também adiada, por falta de número, a 

eleição da Comissão Especial de 9 membros para 
iniciar imediatamente os estudos sôbre o problema 
da reforma das tarifas das alfândegas (Comissão 
criada em virtude do Requerimento número 173, de 
1957, do Senhor Senador Filinto Muller, aprovado na 
sessão de 20 do corrente). 

 
SEM DEBATES TÊM A DISCUSSÃO ÚNICA 

ENCERRADA E A VOTAÇÃO ADIADA, POR FALTA 
DE NÚMERO, AS SEGUINTES REDAÇÕES FINAIS: 

 
Redação final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara número 44, de 1957, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 
67.800.000,00 para pagamento de dotações 
destinadas a estabelecimentos de ensino superior 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em 
seu Parecer número 328, de 1957). 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo número 11, de 1956, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas denegatório de registro ao 
contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
Dorimendonte Teixeira Ferrer e sua espôsa Necita 
de Souza Ferrer, para financiamento de obras 
destinadas à irrigação das terras de sua propriedade, 
situadas no Município de Lavras da Mangabeira, 
Estado do Ceará (redação oferecida pela Comissão 
de Redação, em seu Parecer número 331, de 1957). 

Redação final do substitutivo do Senado ao 
Projeto de Decreto Legislativo número 33, de 1956, 
que mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao têrrno de contrato entre o 
Ministério da Aeronáutica e Clodoaldo Dantas Mota, 
em aditamento ao contrato de 28 de dezembro de 
1954, regulando os serviços e vantagens, a partir de 
1 de janeiro de 1945, do pro- 
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fessor de matemática do segundo ciclo colegial, na 
Escola Preparatória de Cadetes do Ar, de 
Barbacena, Estado de Minas Gerais (redação 
oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer número 333, de 1957). 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo número 50, de 1956, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas denegatória de 
registro ao contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Acre e Palmerinda de 
Figueiredo, para desempenhar a função de professor 
na Escola Técnica de Comércio Acreana daquele 
Território (redação oferecida pela Comissão de 
Redação, em seu Parecer número 334, de 1957). 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo número 58, de 1956, que aprova o 
Convênio de Cooperação para o estudo do 
aproveitamento da energia hidráulica dos rios  
Acaraí e Mondaí, firmado pelo Brasil e pela 
República do Paraguai (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer número 335, 
de 1957). 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo, número 60, de 1956, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas denegatória de 
registro ao têrmo aditivo ao contrato celebrado entre 
o Ministério da Aeronáutica e Dellyo de Almeida 
Alvares, para desempenhar a função de professor na 
Escola Preparatória de Cadetes do Ar (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer número 336, de 1957). 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo número 7, de 1957, que aprova o  
ato do Tribunal de Contas denegatório de  
registro ao contrato celebrado entre o Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio e a firma 
Poligráfica Lambert Ltda. (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer número 337, 
de 1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 
constante do avulso da Ordem do Dia. 

Em discussão o Requerimento  
número 177, do Sr. Nelson Firmo, lido  
e apoiado na hora do expediente, de 
 

inserção nos Anais do Senado, do Manifesto que 
vários brasileiros notáveis dirigiram à Nação, a 
propósito da cessão da Base de Fernando Noronha 
aos Estados Unidos. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A votação fica também adiada por falta de 
número. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há orador inscrito 
para esta oportunidade. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Continuação da votação, em primeira 

discussão, do Projeto de Lei do Senado número 29, 
de 1956, que dispõe sôbre a reestruturação da 
Comissão Executiva de Defesa da Borracha e dá 
outras providências, mediante modificação parcial 
das Leis números 86, de 8 de setembro de 1947, e 
1.184, de 30 de agôsto de 1951 (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º do Regimento 
Interno, em virtude de requerimento do Sr. Senador 
Cunha Mello e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão de 17 do mês em curso), tendo pareceres: I – 
Sôbre o projetos (números 108 a 110, de 1957): das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e 
de Finanças, favoráveis; II – Sôbre as emendas de 
Plenário: da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade; da Comissão de Economia, 
favorável às de números 1, 2 e 8, oferecendo 
subemendas às de números 6 e 7 e contrário às 
demais; da Comissão de Finanças, favorável às de 
números 1, 2 e 8 e contrário às demais. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 75, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, os 
créditos especiais de Cr$ 1.500.000,00 e Cr$ 
1.500.000,00, para atender ao pagamento dos 
auxílios concedidos à Policlínica Geral do  
Rio de Janeiro pela Lei número 2.119,  
de 27-11-1953, e ao Hospital do Pronto  
Socorro da cidade de João Pessoa, no Estado da 
Paraíba (em regime de urgência, nos têrmos do arti- 
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go 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude de 
requerimento do Sr. Senador Gilberto Marinho e 
outros Senhores Senadores, aprovado na sessão de 
20 do mês em curso), dependente de parecer da 
Comissão de Finanças. 

3 – Eleição da Comissão Especial de 9 
membros para iniciar imediatamente os estudos 
sôbre o problema da reforma das tarifas das 
alfândegas (Comissão criada em virtude do 
Requerimento número 173 de 1957, do Senhor 
Senador Filinto Muller, aprovado na sessão de 20 do 
corente). 

4 – Votação, em discussão única, da redação 
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara número 44, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 67.800.000,00 
para pagamento de dotações destinadas a 
estabelecimentos de ensino superior (redação 
oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer número 328, de 1957). 

5 – Votação, em discussão única, da redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo número 11, de 
1956, que aprova o ato do Tribunal de Contas 
denegatório de registro ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Dorimendonte Teixeira 
Ferrer e sua espôsa Necita de Souza Ferrer, para 
financiamento de obras destinadas à irrigação das 
terras de sua propriedade, situadas no Município de 
Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará (redação 
oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer número 331, de 1957). 

6 – Votação, em discussão única, da redação 
final do substitutivo do Senado ao Projeto de  
Decreto Legislativo número 33, de 1956, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatório de registro ao têrmo de contrato entre o 
Ministério da Aeronáutica e Clodoaldo Dantas  
Mota, em aditamento ao contrato de 28 de dezembro 
de 1954, regulando os serviços e vantagens, a  
partir de 1 de janeiro de 1955, do professor de 
matemática do segundo ciclo ginasial, na Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar, de Barbacena, 
Estado de Minas Gerais (redação oferecida 
 

pela Comissão de Redação, em seu Parecer número 
333, de 1957). 

7 – Votação, em discussão única, da redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo número 50, de 
1956, que mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao contrato celebrado entre o 
Govêrno do Território Federal do Acre e Palmeirinda 
de Figueiredo, para desempenhar a função de 
professor, na Escola Técnica de Comércio Acreana 
daquele Território (redação oferecida pela Comissão 
de Redação, em seu Parecer número 334, de  
1957). 

8 – Votação, em discussão única, da redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo número 58, de 
1956, que aprova o Convênio de Cooperação para o 
estudo do aproveitamento da energia hidráulica dos 
rios Acaraí e Mondaí, firmado pelo Brasil e pela 
República do Paraguai (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer número 335, 
de 1957). 

9 – Votação, em discussão única, da redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo número  
60, de 1956, que mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro ao têrmo aditivo  
ao contrato celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e Dellyo de Almeida Alvares, para 
desempenhar a função de professor na Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar (redação oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer número 
336, de 1957). 

10 – Votação, em discussão única, da  
redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
número 7 de 1957 que aprova o ato do Tribunal de 
Contas denegatório de registro ao contrato  
celebrado entre o Serviço de Estatística da 
Previdência e Trabalho do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio e a firma Poligráfica  
Lambert Ltda. (redação oferecida pela Comissão  
de Redação em seu Parecer número 337 de  
1957). 

11 – Discussão única do Projeto  
de Lei da Câmara número 14, de 1957,  
que estende as disposições sôbre  
férias constantes do Decreto-lei núme- 
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ro 5.452 de 1 de maio de 1943, modificado pelas 
Leis números 816 de 9 de setembro de 1949 e 1.530 
de 26 de novembro de 1951 aos estivadores 
conferentes e consertadores de carga e descarga, 
vigias portuários e mais trabalhadores autônomos, 
que executem serviços agrupados por intermédio de 
sindicatos, caixa portuária ou entidade congênere, 
tendo pareceres, sob números 287 a 289, de 1957, 
das Comissões: de Constituição e Justiça, favorável, 
propondo, porém, retificação de redação; de 
Legislação Social e de Finanças, contrários. 

12 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 14 de 1957, que estende a 
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento 
do Distrito Federal aos municípios de Duque de 
Caxias, São João de Meriti, Nilópolis e Nova Iguaçu, 
no Estado do Rio de Janeiro, tendo pareceres 
favoráveis, sob números 169 e 265, de 1957, das 
Comissões de: Constituição e Justiça e de 
Legislação Social. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 17 horas. 

 



42ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA,EM 22 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALES 
 

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

Comparecem os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  

Mello – Prisco dos Santos – Sebastião  
Archer – Victorino Freire – Arêa Leão – João 
Mendes – Mendonça Clark – Onofre Gomes – 
Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti – 
Georgino Avelino – Reginaldo Fernandes  
– Ruy Carneiro – João Arruda – Argemiro  
de Figueiredo – Apolônio Salles – Novaes  
Filho – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha – 
Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio  
Leite – Lourival Fontes – Neves da Rocha –  
Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Attílio 
Vivacqua – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes – 
Arlindo Rodrigues – Alencastro Guimarães – 
Caiado de Castro – Gilberto Marinho –  
Lineu Prestes – Lino de Mattos – Moura  
Andrade – Costa Paranhos – Frederico  
Nunes – Pedro Ludovico – Silvio Curvo  
– João Villasbôas – Filinto Muller – Othon  
Mäder – Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira – 
Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo – Daniel  
Krieger – Mem de Sá – Lameira Bitencourt.  
(52). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 2º Secretário procede a leitura da Ata da 

sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
OFÍCIOS da Câmara dos Deputados números 

633 e 632, encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos de lei: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 93, DE 1957 
 

(Nº 399-D, de 1955, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS) 
 

Regula o Exercício do Magistério Superior da 
Marinha. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Magistério Superior da Marinha é 

exercido por Professôres, instrutores e auxiliares de 
ensino. 

Art. 2º Para ministrar os conhecimentos gerais, 
não essencialmente militares ou técnico-
profissionais, constantes do currículo da Escola 
Naval, é criado o Quadro de Professôres da Marinha, 
em que se incluirão todos os professôres efetivos 
daquele estabelecimento de ensino. 

§ 1º O Quadro de Professôres da Marinha se 
constituirá de capitães, tenentes, capitães-de-
corveta, capitães-de fragata e capitães-de-mar-e-
guerra, distribuídos pelas seguintes disciplinas: 

 
Geometria analítica e cálculo infinitesimal......... 3 
Física.................................................................. 3 
Eletricidade e máquinas elétricas...................... 3 
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Química............................................................. 2 
Mecânica geral.................................................. 2 
Mecânica dos fluidos........................................ 2 
Mecânica aplicada............................................ 2 
Termodinâmica e máquinas elétricas............... 2 
Desenho............................................................ 2 
Astronomia........................................................ 2 
Balística............................................................. 2 
História Militar................................................... 2 
Direito................................................................ 2 
Organização racional do trabalho..................... 2 
Economia política.............................................. 2 
Português.......................................................... 2 
Inglês................................................................. 2 

 
§ 2º Os oficiais do Quadro de Professôres da 

Marinha terão os mesmos direitos, vencimentos, 
vantagens e regalias que têm, ou vierem a ter, os 
oficiais dos demais Corpos e Quadros da Marinha. 

§ 3º Independentemente da antiguidade no 
pôsto a que possam atingir dentro do quadro 
respectivo, os oficiais componentes do Quadro de 
Professôres da Marinha ficarão subordinados 
funcionalmente ao Vice-Diretor e ao Superintendente 
de Ensino da Escola Naval, na forma prevista pelo 
Estatuto dos Militares. 

Art. 3º O preenchimento de vagas no Quadro 
de Professôres da Marinha far-se-á por concurso de 
títulos e provas, que se regerá por instruções 
especiais, expedidas em tempo oportuno pelo 
Ministro da Marinha. 

Parágrafo único. Ao concurso de que trata 
êste artigo poderão concorrer os oficiais da ativa da 
Marinha que satisfizerem às seguintes condições: 

a) ter pôsto igual ou superior a capitão-
tenente: 

b) contar mais de dez anos de serviço; 
c) contar, no máximo, quarenta anos de  

idade; 
d) ser julgado apto em inspeção de saúde e 

exame psicotécnico para o exercício do magistério. 
Art. 4º O Ministro da Marinha poderá designar 

oficiais da ativa ou da reserva de qualquer Corpo  
ou Quadro da Marinha, para exercer, em  
comissão, as funções de professor, até o provi- 
 

mento efetivo do cargo vago; nas demais 
circunstâncias, ou no caso de não se conseguir o 
provimento referido pelo concurso regular, o Ministro 
poderá ainda contratar, por prazo certo e mediante 
autorização do Presidente da República, professôres 
civis, nacionais ou estrangeiros de reconhecida 
competência e idoneidade, escolhidos à vista de 
títulos que os credenciem ou recomendem, com 
remuneração compatível com a função. 

Art. 5º O oficial que fôr nomeado, em caráter 
efetivo, para o Magistério Superior da Marinha, será 
incluído no Quadro de Professôres da Marinha, de 
acôrdo com o que estabelecem os parágrafos do 
presente artigo. 

§ 1º Tratando-se de oficial da ativa, essa 
inclusão será feita com a transferência de oficial, no 
mesmo pôsto, para o Quadro de Professôres, sendo-
lhes vedada, em qualquer hipótese, a reversão ao 
Quadro ou Corpo de origem. 

§ 2º Tratando-se de oficial da reserva, será 
feita sua reversão para o serviço ativo e sua inclusão 
no Quadro de Professôres, no pôsto que tiver no 
momento da reversão, respeitadas as antiguidades 
relativas. 

§ 3º A nomeação do professor será feita em 
caráter efetivo na vaga a que haja concorrido, 
passando o mesmo a pertencer ao efetivo do Quadro 
respectivo. 

Art. 6º As promoções no Quadro de 
Professôres da Marinha serão feitas em função do 
tempo de serviço, de acôrdo com as disposições dos 
parágrafos seguintes: 

§ 1º Os oficiais serão promovidos a capitão-
de-corveta, capitão-de-fragata e capitão-de-mar-e-
guerra ao completarem, respectivamente, quinze, 
vinte e trinta anos de serviço efetivo. 

§ 2º O oficial que, por ocasião de seu ingresso 
no magistério, já fizer jus ao acesso a um ou mais 
postos, em face do que dispõe o parágrafo anterior, 
será promovido sucessivamente àqueles postos, 
respeitando-se sempre o interstício de dois anos em 
cada pôsto. 

Art. 7º Bienalmente ou quando promovidos,  
os professôres serão submetidos  
a inspeção de saúde, a fim de que 
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seja verificado se possuem a capacidade física 
indispensável ao exercício do magistério. 

Parágrafo único. Os professôres que, em 
inspeção de saúde, forem julgados incapazes 
definitivamente, serão reformados. 

Art. 8º Os oficiais do Quadro de Professôres 
da Marinha serão transferidos para a Reserva 
Remunerada ou reformados: 

a) compulsòriamente, ao atingirem a idade de 
sessenta e quatro anos; 

b) voluntàrimente, de conformidade com as 
disposições da Lei de Inatividade, relativa aos 
membros do Magistério Militar; 

c) quando seu afastamento se impuser por 
incapacidade física, enfermidade que os inabilite ao 
exercício efetivo do magistério ou incapacidade 
moral comprovada. 

Art. 9º Os professôres serão obrigados a um 
máximo de nove horas de aula por semana, sendo 
consideradas como excedentes as horas que 
ultrapassarem êsse limite. 

§ 1º As horas excedentes a que se  
refere êste artigo serão remuneradas de 
conformidade com o que estabelece a respeito o 
Código de Vencimentos e Vantagens dos  
Militares. 

§ 2º A distribuição das horas excedentes  
será feita aos professôres na respectiva  
disciplina, até um máximo de dezoito horas de aula 
por semana, só podendo ser ultrapassado  
êste limite, se consultar as possibilidades do 
professor. 

§ 3º Durante o período normal de exames,  
o tempo total de trabalho semanal será  
fixado de acôrdo com as necessidades do ensino, 
nenhuma vantagem suplementar cabendo ao 
professor. 

§ 4º Não poderão ser atribuídas aos oficiais do 
Quadro de Professôres funções que não estejam 
relacionadas diretamente com o exercício do 
magistério, ressalvadas as que, de acôrdo com o 
Regulamento para a Escala Naval, constituírem 
atribuições dos chefes de Departamento de Ensino e 
as previstas no artigo seguinte. 

Art. 10. Serão postos em  
disponibilidade, com todos os direitos, venci- 
 

mentos e vantagens, os professôres cujas cadeiras 
forem extintas, salvo quando, a juízo da 
administração naval, os mesmos possam ser 
aproveitados em outras cadeiras ou como 
consultores técnicos do Departamento de Instrução 
da Diretoria do Pessoal da Marinha. 

Art. 11. Os conhecimentos técnico-
profissionais e de formação militar-naval serão 
ministrados por instrutores, designados em comissão 
pelo Ministro da Marinha, por prazo nunca superior a 
três, nem inferior a dois anos, com indicação do 
assunto a lecionar. 

Parágrafo único. Os instrutores deverão ser, 
de preferência, capitães-tenentes ou capitães-de-
corveta da ativa, com as condições de acesso 
preenchidas e com o curso de especialização 
correlato à disciplina a lecionar. 

Art. 12. Os professôres e instrutores quando 
necessários, serão coadjuvados por Auxiliares de 
Ensino, recrutados de modo semelhante ao previsto 
para os instrutores ou contratados, em número capaz 
de atender às disposições constantes do 
regulamento da Escola Naval. 

Art. 13. A Educação Física será ministrada por 
Técnicos Desportivos e Professôres Civis de 
Educação Física, registrados no Ministério da 
Educação e Cultura, admitidos na forma da 
legislação em vigor ou contratados para atender a 
necessidades ocasionais. 

Art. 14. Os contratos na forma desta Lei para 
funções no Magistério Superior da Marinha, ficam 
sujeitos, no que lhes fôr aplicável, às disposições do 
Regulamento e do Regimento Interno da Escola 
Naval e do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

Art. 15. Os atuais professôres militares 
efetivos da Escola Naval, catedráticos e adjuntos 
deverão optar, dentro do prazo de trinta dias, 
contados da data da publicação desta Lei, por sua 
inclusão no Quadro de Professôres da Marinha, 
criado pelo art. 2º da presente Lei, ou pela 
permanência na reserva em que se achem, com os 
direitos, regalias e vantagens assegurados pela 
legislação até agora em vigor. 

§ 1º Aquêles que optarem pela  
transferência reverterão ao serviço ati- 
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vo e serão incluídos no Quadro de Professôres da 
Marinha. 

§ 2 Os que permanecerem na situação em que 
se encontram serão considerados, apenas para 
efeito de cômputo de vagas, como pertencentes 
àquele Quadro, até o seu afastamento definitivo do 
exercício do magistério. 

Art. 16. Os professôres atualmente em 
disponibilidade continuarão com os direitos, 
vencimentos e vantagens que lhes são assegurados 
por leis anteriores. 

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição a Justiça, de 
Educação e Cultura, de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 94, DE 1957 
 

(Nº 2.138-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 612.000,00 para atender às 
despesas com a concessão da gratificação especial 
ao pessoal da Comissão Técnica de Rádio, nos 
exercícios de 1956 e 1957, estabelecida pela Lei nº 
2.677, de 8 de dezembro de 1955. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil 
cruzeiros), destinada a atender, nos exercícios de 
1956 e 1957, às despesas decorrentes do 
pagamento da gratificação especial fixada ao 
pessoal da Comissão Técnica de Rádio, pela Lei nº 
2.677, de 8 de dezembro de 1955. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Finanças. 

PARECER Nº 361, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 157, de 1956, que 
dispõe sôbre as condições para admissão de 
nacionais e estrangeiros no exercício de atividade 
remunerada, no país, e sôbre a abolição do registro 
policial de estrangeiro. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
O objetivo do presente projeto, que dispõe 

sôbre as condições para admissão de nacionais e 
estrangeiros ao exercício de atividade remunerada, 
no país, e sôbre a abolição do registro policial de 
estrangeiro, é simplificar aquelas condições, de 
modo a facilitar, a quem queira trabalhar, a ocupação 
do emprêgo. 

Recorda o autor da proposição, o ilustre 
Deputado Batista Ramos, que "as exigências de 
documentos devem ser cumpridas de forma a não 
forçar ninguém a permanecer dias, semanas ou 
meses à espera de documentos para cujo custeio o 
cidadão nem sempre dispõe de recursos antes de 
trabalhar", como sucede atualmente, pois a verdade, 
como proclama ainda o representante trabalhista, é 
que "o brasileiro que procura trabalho, vindo do 
interior do Estado ou de outro Estado para uma 
capital ou para uma cidade qualquer, sem estar 
munido de uma certidão de idade ou de qualquer 
outro documento, precisa, antes de tudo, trabalhar 
para que ganhe o seu pão e disponha de recursos 
para conseguir os documentos de que necessita", o 
mesmo acontecendo com o imigrante estrangeiro. 

II. Atento a essa situação, o projeto traça uma 
série de normas que conduzem àquele objetivo, 
inclusive alterando a legislação em vigor sôbre a 
matéria. 

Por questão de método, e para melhor 
compreensão do assunto, examinaremos o projeto 
artigo por artigo, meio que possibilitará, afinal, uma 
visão mais completa do problema. 

III. Prescreve o projeto no artigo 1º,  
que todo brasileiro pode ser  
admitido a exercer emprêgo ou atividade 
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remunerada quando não possua carteira profissional, 
mediante apresentação dos seguintes documentos 
de identidade: carteira de identidade, expedida por 
autoridade policial; certidão de reservista, título de 
eleitor ou certidão de idade. 

O estatuído neste artigo parece-nos aceitável, 
pois facilitando a obtenção de emprêgo, contribui, de 
certa maneira, para integrar o indivíduo em 
determinado grupo profissional, com o que combate, 
de algum modo, a vadiagem. 

Além disso, não é justo exigir carteira 
profissional a quem se vai empregar pela  
primeira vez, visto que se cogita de um documento 
que presume relação entre empregado e 
empregador, só possível portanto, depois de obtido o 
emprêgo. 

Cabe, porém, observar, que certidão  
de idade nada prova, por si, para efeito de 
identificação do empregado, pelo que tal  
documento deve ser excluído na relação feita no 
artigo, conforme sugerimos, em emenda que 
apresentamos. 

IV. No artigo 2º, estabelece a proposição que 
o estrangeiro residente em caráter permanente no 
território nacional, titular de passaporte do qual 
conste carimbo e assinatura de autoridade 
competente, deve ser admitido ao trabalho com a 
apresentação dêsse documento ao empregador, 
enquanto não obtiver a carteira profissional de 
trabalho. 

A medida é conseqüente, perfeitamente 
relacionada com a adotada no artigo anterior, da qual 
é uma decorrência lógica. 

O estrangeiro, tanto ou mais que o nacional, 
sofre também, tremendas dificuldades para obter  
os documentos que o habilitem ao exercício do  
trabalho. 

Ora, sucede no caso que, possuindo 
passaporte que o identifica; entregando, ao 
desembarcar no país, a ficha consular de 
qualificação; constando, do passaporte, a sua 
profissão; já tendo sido submetido a exame de  
saúde para conseguir o visto consular no país de 
onde veio, o estrangeiro merece, destarte, ser 
dispensado de outras exigências, visto que essas 
bastam para resguardar, na espécie, os interêsses 
nacionais. 

V. Consoante o artigo 13 da Constituição das 
Leis do Trabalho, a carteira profissional é adotada 
em todo o território brasileiro, para as pessoas 
maiores de dezoito anos, sem distinção de sexo, 
sendo obrigatória para o exercício de qualquer 
emprêgo ou prestação de serviços remunerados. 

Essa carteira, da qual só estão isentas as 
profissões cujos regulamentos cuidem de carteira 
especial própria, tem por finalidades:  

a) qualificar e habilitar profissionalmente o 
trabalhador; 

b) servir de registro da vida funcional e 
profissional; 

c) servir de instrumento de contrato de 
trabalho, fonte de direitos e obrigações que é; 

d) servir de elemento probante da relação de 
emprêgo; 

e) identificar o trabalhador; 
f) servir de elemento básico na fixação do 

"quantum" das indenizações decorrentes de 
acidentes de trabalho. 

E' portanto, a carteira profissional um 
documento da maior valia, tanto que essencial para 
pleitear junto à Justiça do Trabalho, à Vara de 
Acidentes do Trabalho, aos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões. 

Isso pôsto, poderia parecer estranho viesse 
um projeto de lei, como fêz o presente em seus 
artigos 1º e 2º, isentar o candidato a emprêgo da 
obrigação de exibí-la, para efeito de admissão ao 
serviço. 

Essa isenção é, porém, apenas aparente. O 
projeto não desmereceu da carteira profissional. O 
cidadão, só não é obrigado a apresentá-la, ao ser 
admitido no serviço, e êsse pelos motivos já 
expostos. 

Uma vez porém, no emprêgo, terá que 
providenciar a obtenção do documento no prazo 
improrrogável de noventa dias, a contar da data de 
sua admissão. (Art. 3º). 

Dando êsse prazo, esclarece, porém, o projeto 
(parágrafo único, art. 3º) que a concessão da carteira 
profissional não dependerá da prestação de serviço 
militar, e isso, em nosso entender, conquanto  
pudesse abreviar, em parte, a obtenção daquele 
documento, é inócuo, pois, para ser admitido no 
emprêgo, terá o indivíduo que provar estar quites com 
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o serviço militar, conforme estatui o artigo 140,  
"a", do Decreto-lei número 9.500, de 23 de  
julho de 1946 (Lei do Serviço Militar), assim  
redigido: 

"Art. 140. Nenhum brasileiro, entre 17 e 45 
anos de idade, poderá, sem fazer prova de que está 
em dia com suas obrigações militares: 

a) ser nomeado funcionário público ou 
extranumerário federal, estadual ou municipal, ou 
ingressar como funcionário ou empregado em 
institutos paraestatais, autarquias, associações ou 
emprêsas oficiais, oficializadas ou subvencionadas, 
ou cuja existência e funcionamento dependem  
de autorização ou reconhecimento pelo poder 
público". 

Nada adiantaria, portanto, ao empregado, ficar 
dispensado de apresentação do certificado militar, 
para obter a carteira, se teria que fazê-lo para ser 
admitido ao emprêgo. 

Não se justificaria, assim, a alteração dêsse 
Decreto, que, aliás, proíbe, taxativamente, na letra 
"d" do mesmo artigo 140, se obtenha a carteira 
profissional sem a apresentação de documento que 
prove estar o interessado em dia com suas 
obrigações militares. 

VI. No artigo 4º se determina que, ao ser 
admitido ao trabalho, o brasileiro ou estrangeiro  
que não possua carteira profissional, receberá  
do empregador, no ato de sua admissão, um 
documento por êle assinado, no qual figurem,  
pelo menos, a natureza do emprêgo e o  
salário. 

Trata-se de medida justa e cuja necessidade é 
evidente, pois visa a bem configurar as relações de 
trabalho do empregado com o empregador, no 
espaço de tempo em que o empregado ainda não 
possui carteira profissional, de que aquêle 
documento é um substituto provisório. 

VII. O artigo 5º abole os registros  
especiais de estrangeiros nas repartições policiais, 
providência que nos parece perfeitamente  
razoável, eis que, repitamos, tal exigência  
não mais se justifica, visto que, conforme  
dissemos ao apreciar o artigo 2º, o estrangeiro, 
 

no ato de desembarcar, apresenta a ficha consular 
de qualificação, o que já constitui verdadeiro registro, 
e, além disto, seu passaporte já o identifica, pois dêle 
consta sua profissão, bem como o atestado de que 
passou no exame de saúde para conseguir o visto 
consular no país de origem. 

VIII. Finalmente, no artigo 6º permite a 
proposição, ao estrangeiro com residência permanente 
no país, na forma por que se permite, também, ao 
brasileiro, requerer à repartição competente expedição 
da carteira de identidade, sem qualquer acréscimo no 
pagamento das taxas e complementos exigidos pela 
expedição da carteira nacional. 

Cuida-se de simples medida de equidade, 
afastando mais um entrave à integração do 
estrangeiro em nosso meio, pelo que – merece, 
igualmente, o nosso apoio. 

IX. Do exposto, concluímos que o projeto é 
constitucional, oportuno e conveniente, mas contém 
as falhas de início apontadas, pelo que opinamos por 
sua aprovação, com as duas seguintes emendas: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao artigo 1º 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 1º Todo brasileiro pode ser admitido a 

exercer emprêgo ou atividade remunerada quando 
não possua carteira profissional, mediante 
apresentação ao empregador de qualquer dos 
seguintes documentos: carteira de identidade, 
expedida por autoridade policial, título de eleitor e 
certificado de reservista ou documento equivalente. 

 
EMENDA Nº 2-C 

 
Ao artigo 3º: 
Suprima-se o parágrafo único. 
E' o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 21 de maio de 1957. 

– Cunha Mello, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Ruy Carneiro. – 
Attilio Vivacqua. – Linneu Prestes.– Lourival Fontes. 
– Daniel Krieger. 
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PARECER Nº 362, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao 

Projeto de Lei da Câmera nº 408, de 1956, que 
estende aos governadores ou interventores de 
Estados e Territórios, ao Prefeito do Distrito Federal, 
seus respectivos secretários, aos prefeitos 
municipais, vereadores e chefes de polícia, o direito 
a prisão especial previsto no Código de Processo 
Penal. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Dando uma redação ao inciso II, do artigo 295 

do Código de Processo Civil, o projeto em exame 
assegura prisão especial, além dos titulares que já 
gozam dessa prerrogativa, os governadores de 
Territórios, prefeitos e vereadores. 

E' o caso, como se vê, de conceder tratamento 
especial, no caso de prisão, a cidadãos investidos 
em cargos públicos, eletivos ou de nomeação, do 
maior relêvo na vida do Pais. 

Tendo, já, opinado pela constitucionalidade do 
projeto, esta Comissão se manifesta, no mérito, por 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Daniel Krieger, Relator. 
– Lourival Fontes – Attilio Vivacqua. – Argemiro de 
Figueiredo. – Ruy Carneiro – Lineu Prestes. – 
Gaspar Velloso. 

 
PARECER Nº 363, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 1952, que 
homologa, para todos os efeitos, a Lei nº 539, de 12 
de janeiro de 1948, do R. G. do Sul, que dispõe 
sôbre a diplomação em cursos estaduais de 
formação de professôres primários. 

 
Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
O projeto em causa já mereceu o 

pronunciamento desta Comissão, a qual, em reunião 
de 7 de fevereiro de 1956, assim se manifestou no 
final do parecer: 

"Diante do exposto, esta Comissão opina pela 
rejeição do projeto, senão por inconstitucional, pelo 
menos por contrariar o sistema educacional vigente 
no País". 

Não parece, face a tais expressões, persistir 
dúvida quanto às conclusões do parecer em aprêço. 
A êle voltamos, entretanto, em atenção ao eminente 
signatário do requerimento e ao voto do  
próprio Plenário, o que provocou sua volta a êste 
órgão. 

Entendemos que o projeto era insusceptível de 
discussão da preliminar da inconstitucionalidade, 
uma vez que o parecer, conclusivo por fôrça 
regimental, não se orientou em tal sentido. A 
referência a tal aspecto é meramente acidental, por 
envolver matéria contida no artigo 171 da 
Constituição. 

Mas, se porventura perdurasse qualquer 
dúvida decorrente das palavras finais do parecer, já 
transcritas, a própria leitura dêste elucidaria a 
hipótese. 

Com efeito, afirmamos, naquela oportunidade, 
que "diante do disposto no artigo 171, da 
Constituição, o assunto está superado, pois se trata 
de matéria atinente à organização de sistema de 
ensino da competência do Estado e não de fixação 
de diretrizes e bases da educação nacional (art. XV, 
"d", da Constituição), da alçada da União". 

Considerou a Comissão, pelo exposto, que o 
projeto era dispensável, por fôrça do mandamento do 
art. 171, do Diploma Fundamental. A argüição, 
menos que ao aspecto constitucional, se ateve ao da 
técnica legislativa, tendo sido aquêle trazido à baila 
como argumento que militava em favor das 
restrições, aduzidas a esta. 

Em nosso entendimento, o projeto com 
parecer desta Comissão – parecer contra o qual não 
foi oferecida qualquer observação, haja vista a 
assinatura unânime dos membros presentes – 
deveria seguir seu curso regimental normal, vale 
dizer, ser enviado à Comissão de Educação, para 
dizer do mérito. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
opinou pela rejeição do projeto, por 
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entender que êle contraria o sistema adotado para a 
legislação do ensino, que remete aos Estados 
regular o assunto em sua legislação. Atendeu, ainda, 
que a remissão de lei estadual não consulta ao 
tecnicismo legal. 

Foram essas as razões que conduziram a 
Comissão de Constituição e Justiça a rejeitar o 
projeto e que a fazem repetir, sem motivo para 
qualquer acréscimo, o parecer anteriormente emitido. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Attilio Vivacqua, 
Relator. – Lourival Fontes. – Lineu Prestes. – Daniel 
Krieger. – Argemiro de Figueiredo. – Ruy Carneiro. – 
Gaspar Velloso. 

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

Do Presidente do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar, a Mesa recebeu ofício solicitando a 
designação dos Senadores que deverão integrar, 
como representantes do Senado, a Delegação do 
Congresso Brasileiro à 46ª Conferência daquela 
União, a realizar-se em Londres. 

De acôrdo com as indicações feitas pelos 
líderes e usando da atribuição contida no art. 27, 
letra "e", do Regimento Interno do Senado, 
combinado com o art. 23 do Regimento do Grupo, 
aprovado pela Resolução nº 9, de 1955, designo 
para participarem da referida Delegação, os Srs. 
Senadores: 

Filinto Müller e Ruy Carneiro – pelo Partido 
Social Democrático. 

Matias Olímpio – pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro; 

Rui Palmeira – pela União Democrática 
Nacional; e 

Mem de Sá – pelos pequenos Partidos. 
Com referência ao Sr. Senador Matias 

Olímpio, julgo oportuno acentuar que a sua 
designação pressupõe a condição de se achar Sua 
Excelência em exercício na ocasião em que se 
realize a Conferência Interparlamentar, cujas 
reuniões estão programadas para o período de 10 a 
17 de setembro do corrente ano. 

No entender da Mesa, não seria  
possível Sua Excelência, estando  
licenciado, como atualmente, participar de 
 

missões do Senado. Entre os direitos que o 
Regimento Interno, em seu artigo 10, parágrafo 2º, 
assegura ao Senador substituído pelo suplente, não 
figura o de ser designado para comissões de 
representação do Senado. 

Do Grupo Brasileiro filiado à Associação 
Interparlamentar de Turismo, a Mesa recebeu  
ofício, dando conhecimento da necessidade de  
ser enviada uma delegação de um Senador e  
um Deputado à Assembléia Geral da mesma 
Associação, a realizar-se nos dias 28 e 29  
de junho dêste ano, na cidade de Como, na Itália. 
Para tomar parte nessa representação, pelo Senado 
Federal, o referido Grupo indica o Sr. Senador Othon 
Mäder. 

No uso das atribuições previstas no art. 27, 
letra "e", da lei interna da Casa, combinado  
com o art. 19, do Regimento do referido Grupo, 
aprovado pela Resolução nº 26, de 1956, designo o 
nobre representante do Paraná para a aludida 
missão. 

Continua a hora do Expediente. 
Dou a palavra ao nobre Senador Costa 

Paranhos, primeiro orador inscrito. 
O SR. COSTA PARANHOS (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, Srs. Senadores – A 
Assembléia Legislativa de Goiás acaba de aprovar a 
Emenda Constitucional nº 1, que prorroga os 
mandatos do Governador e de todos os Prefeitos 
daquele Estado. Apenas dois Deputados votaram 
contra: a Sra. Almerinda Magalhães e o Sr. Jair 
Estrela, a primeira do P.T.B. e o segundo, do P.S.D. 
Tomou-se, como pretexto para a prorrogação, a 
necessidade de não sofrer nenhuma interrupção, o 
andamento de algumas obras empreendidas pelo 
Governador e o desejo de que outras sejam por êle 
começadas. 

E' meu dever declarar ao Senado e à Nação 
que sou radicalmente contrário à prorrogação de 
mandatos eletivos e, por conseguinte, contra o ato 
agora praticado pela Assembléia Legislativa de 
Goiás, pelas razões que passo a expor. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 
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O SR. COSTA PARANHOS: – Com todo o 

prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não desejo 

interferir em assuntos da Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás, mas estou de pleno acôrdo com V. 
Exa.; a prorrogação dos mandatos jamais se justifica. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. COSTA PARANHOS: – Com prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Meses atrás, 

pronunciei, aqui, pequeno discurso, em explicação 
pessoal, para rebater uma notícia do "Correio da 
Manhã". Afirmei que era contrário a qualquer 
prorrogação de mandato, fôsse de Deputado, fôsse 
de Senador, fôsse de Governador. Dirigi-me, em 
seguida, para Goiânia e declarei à Imprensa local 
que, malgrado êsse meu modo de ver, não podia 
combater a prorrogação do mandato do Governador 
do meu Estado, meu amigo e correligionário  
político, mormente porque a Oposição goiana  
tivera a iniciativa daquela decisão, mostrando-se a 
maior defensora da idéia. Julguei do meu dever  
dar êste aparte para esclarecer minha atitude  
no caso. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Agradeço aos 
nobres Senadores Filinto Müller e Pedro Ludovico os 
apartes que acabam de dar ao meu discurso – para 
mim, muito valiosos, porque, ambos, homens 
públicos de projeção nacional, gozam de alto 
conceito na política brasileira. A opinião dêsses 
eminentes brasileiros irá refletir, fatalmente, não só 
no espírito do povo goiano, como, também, no dos 
brasileiros dos outros Estados. 

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

O SR. COSTA PARANHOS: – Com prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – De início, 

congratulo-me com V. Exa, pela declaração  
que acaba de fazer. V. Exa. reflete bem o  
velho espírito dos Paranhos, de Goiás; o  
Senador Paranhos merece não menor 
consideração. Estou de pleno acôrdo com o ponto 
de vista de V. Exa. sôbre tôda e qualquer pror- 
 

rogação de mandato. A mesma opinião esposa o 
PTB regional, ao qual pertenço. Desejo dizer, ainda, 
a V. Exa., que não vai nas minhas palavras crítica de 
espécie alguma ao Governador de Goiás, ao qual me 
prendem laços de amizade e de quem sou grande 
admirador. Não posso compreender, entretanto, que, 
pelo simples motivo de existirem obras em curso, se 
prorrogue qualquer mandato. A seguir tal teoria, 
teríamos de prorrogar o mandato de diversos 
governadores, do Presidente da República e, 
finalmente, os dos Deputados e Senadores. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Seria a 
subversão do regime. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Agradeço os 
apartes dos ilustres colegas. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. COSTA PARANHOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O protesto de 
V. Exa. é o da consciência constitucional e 
democrática do País, felizmente ainda bem viva no 
seio do Congresso Nacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite o nobre orador 
uma interferência? 

O SR. COSTA PARANHOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vejo que Vossa 
Excelência está falando, como, aliás, lhe cabia, para 
focar o caso da prorrogação dos mandatos, ocorrido 
em Goiás. Com o devido respeito à decisão da 
Assembléia Legislativa local, soberana no assunto, 
manifesto meu integral apoio à tese do nobre colega. 
Considero-a êrro de funestas conseqüências, 
precedente que se abre em Goiás. Não há, no meu 
entender, possibilidade de justificá-lo, em hipótese 
alguma, nem acredito que Deputado eleito por quatro 
ou cinco anos tenha autoridade e competência para 
prorrogar seu próprio mandato, ou o de quem quer 
que seja. Ao meu ver, há abuso contra o mandato e 
uma lesão mortal às instituições e constituições 
democráticas. Apóio, portanto, de coração, a atitude 
independente e corajosa de V. Exa. 
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O SR. COSTA PARANHOS: – Agradeço os 
apartes dos nobres Senadores Caiado de Castro, 
Attilio Vivacqua e Mem de Sá, que, eminentes, pelo 
passado e integridade de caráter, vêm reforçar 
minhas humildes e obscuras palavras. (Não 
apoiados). 

Sr. Presidente, já não sou eu apenas quem 
fala; é o próprio Senado, são os membros da Maioria 
e da Minoria. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. COSTA PARANHOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Nobre Senador, 
eu me excusaria de dizer algo a respeito da tese que 
V. Exa. está sustentando, porque o Líder do Partido 
a que pertenço, o Senador Cunha Mello, já declarou, 
que o P.T.B. é nesta Casa absolutamente contrário à 
prorrogação dos mandatos. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., que muito me honra. 

(Lendo): 
Dei meu apoio ao Sr. José Ludovico para 

Governador do Estado e sempre aplaudi a sua obra 
administrativa. Fui solidário com o Senador 
Domingos Vellasco, a quem tenho a honra de 
substituir nesta cadeira, quando Sua Excelência, há 
mais de ano propôs a união de todos os partidos em 
tôrno de um programa de ação, que procurava 
solucionar certos problemas fundamentais da 
economia goiana. A união assim feita seria 
perfeitamente justificável e corresponderia ao 
lançamento de uma nova política em Goiás, que 
constitui uma aspiração indiscutível do povo goiano. 
Mas, para essa união não era preciso a prorrogação 
de mandatos que, ao contrário, desune os goianos e 
se transforma em tropêço ao progresso de Goiás. 

Para ser verdadeiro, julgo mesmo que  
a prorrogação é um retrocesso na evolução  
política do Estado. Graças às lutas políticas  
intensas, o povo goiano atingiu a um nível  
de desenvolvimento democrático que o coloca  
entre os mais progressistas da Federação. A 
emenda que prorroga o mandato do Governador  
e dos prefeitos chocou, por isso mesmo, 
 

a opinião pública e se tornou muito impopular.  
Além do mais, como bem opinou o "Correio  
da Manhã", em tópico do dia 16 dêste mês, o 
precedente é perigoso, pois seria uma subversão  
do regime republicano, se o exemplo da  
Assembléia Legislativa de Goiás se alastrasse pelo 
país e se fizesse um jubileu nacional com a 
prorrogação de todos os mandatos eletivos. "O 
Supremo – escreve o "Correio da Manhã" – deve 
condenar e anular êsse esbulho da vontade popular, 
que nenhuma votação de assembléia tem a direito 
de usurpar". 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. COSTA PARANHOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – E' preciso que 
V. Exa. saiba, como o afirmei, que foi a Oposição de 
Goiás quem mais se bateu pela idéia; talvez movida, 
mais por interêsses pessoais ou de grupos, 
sacrificando seus princípios formalísticos sôbre o 
assunto. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Mais uma vez 
agradeço a V. Exa. a cooperação que está prestando 
ao meu discurso. 

Creio que essa opinião do "Correio da Manhã", 
tem o apoio de todos os democratas. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. COSTA PARANHOS: – Com prazer. 
O SR. FREDERICO NUNES: – Ouço, com 

atenção, o brilhante discurso do nobre colega. Ao 
aparte do ilustre Senador Pedro Ludovico, 
entretanto, atribuindo à Oposição de Goiás a 
responsabilidade da emenda de que resultou essa 
prorrogação de mandatos, devo contrapor que a 
idéia partiu exatamente do Partido Social 
Democrático, de que S. Exa. é chefe. Concebeu-a, e 
por ela trabalhou ardorosamente, o Secretário-Geral 
do Partido Social Democrático de Goiás. A  
Oposição não teria fôrças para obstar a aprovação 
da medida. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – A pessoa  
a que V. Exa. se refere é udenista.  
Foi integralista, udenista e, ùltimamente, 
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passou-se para o Partido Social Democrático. No 
fundo, entretanto, é udenista. Está fazendo certo 
jôgo, no caso. Afianço que não foram os partidários 
do Govêrno os idealizadores dessa prorrogação. 
Absolutamente. A idéia foi apresentada e defendida 
calorosamente pelo P.S.D. e pela U.D.N. 

O SR. FREDERICO NUNES: – O atual 
Secretário do P.S.D., porém, foi eleito regularmente 
pelo Diretório do Partido Social Democrático: logo, é 
o Secretário-Geral do Partido. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Absolutamente! 
Êle está irregularmente investido na função. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Cabe, então, 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás resolver o 
caso. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Agradeço os 
apartes dos nobres colegas. 

Estou apreciando, apenas, o ato da 
Assembléia Legislativa de Goiás. 

Aliás, todos os partidos, pelos seus órgãos 
autorizados, já se manifestaram contra a 
prorrogação. A recente Convenção Nacional da UDN 
foi incisiva na sua condenação. E os seus juristas 
mais eminentes, tais como os Deputados Milton 
Campos e Prado Kelly, opinaram contra a 
prorrogação. 

Por sua vez, o P.T.B. por decisão de sua 
Comissão Executiva e na palavra de seu Presidente, 
Sr. João Goulart, seguiu o mesmo rumo, de repúdio 
à prorrogação dos mandatos eletivos. O PSP não 
ficou atrás e também condenou a iniciativa. 

O PSD, notadamente pela voz do Presidente 
Juscelino Kubitschek e do Governador Bias Fortes, 
foi muito claro em combater a prorrogação. Assim, 
ato da Assembléia Legislativa de Goiás está em 
desacôrdo com as decisões dos partidos a que 
pertencem os Deputados que a integram. 

Sem apoio, político, sem apoio popular, o  
ato da Assembléia goiana não tem também  
base jurídica, porque fere, como bem acentuou  
o Sr. Presidente da República, a essência do  
regime. O Governador de Minas, na entrevista que 
concedeu à imprensa e no seu discurso de Ouro 
Prêto, mostrou com uma clareza meridiana, a dife- 
 

rença entre poder constituinte e poder constituído. 
Enquanto o primeiro, investido de poderes 
constituintes ilimitados, tem a faculdade de  
traçar aquêles princípios fundamentais que 
configuram o regime, o segundo, ao exercer o  
poder de emendar a Constituição, sofre as  
limitações explícitas e implícitas, da própria 
Constituição e do regime por ela estabelecido. Até 
etimològicamente, o direito de emendar significa 
apenas corrigir e não o de destruir o regime. Êste 
poder não o tem, nem mesmo o poder constituinte, 
que sofre também as limitações impostas pela 
revolução que o gerou. 

Quando o art. 1º da Constituição estabelece 
que todo poder emana do povo, claramente êle veda 
ao poder constituído a faculdade de substituir o povo 
na escolha dos governantes. O povo que elege um 
governador para o período de quatro anos, sofrerá 
um esbulho, se a Assembléia Legislativa, 
superpondo-se a êle, decidir que o mandato será de 
cinco, e, não, de 4. Certo, que ela pode aumentar o 
período do mandato dos futuros governadores e 
prefeitos, mas não pode fazê-lo para os atuais, que 
foram investidos em suas funções pelo voto popular 
para um período determinado, findo o qual cessa o 
mandato. A Assembléia não tem êsse poder que a 
Constituição quer que emane do povo e não dos 
Deputados. O ato da Assembléia de Goiás fere, 
assim, o princípio estabelecido no art. 1º da 
Constituição. E não podia praticá-lo, porque o art. 18 
da Carta Magna o veda terminantemente, quando 
estabelece que "cada Estado se regerá pela 
Constituição e pelas leis que adotar, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição". 

Ferindo o art. 1º da Constituição, na realidade 
o ato da Assembléia de Goiás subverte a forma 
republicana representativa, ou seja a essência  
do nosso regime. E tão perigoso é êle, que  
deve ser enquadrado na alínea "a" do item VII do  
art. 7º da Constituição que regula os casos de 
intervenção federal no Estado. E o parágrafo único 
do artigo 8º da mesma Constituição declara que "no 
caso do nº VII, o ato argüido de inconstitucionalidade 
será submetido pelo Procurador-Geral da 
 

 



– 486 – 
 
República, ao exame do Supremo Tribunal Federal, 
e, se êste o declarar, será decretada a intervenção". 

Tenho fé em que o Supremo corrigirá o  
êrro da Assembléia Legislativa e devolverá ao  
povo goiano o direito de eleger, em outubro de  
1958, o Governador do Estado e os prefeitos 
municipais. 

Alguém poderá pensar que a prorrogação de 
mandatos em Goiás visa à coincidência dêles. Isto, 
porém, não ocorre. Com a emenda constitucional 
aprovada, permanece a incoincidência. Assim, nem 
êsse pretexto poderá ser alegado pelos 
prorrogacionistas daquele Estado. 

Sr. Presidente, julgo do meu dever externar 
minha opinião inteiramente contrária à decisão da 
Assembléia Legislativa de Goiás. Não quero que o 
meu silêncio seja interpretado como conivência com 
o esbulho sofrido pelo povo de minha terra, a quem 
se procura retirar o direito de escolher, pelo voto 
direto, os seus governantes, em 1958. Não me move 
nenhuma animosidade pessoal contra o Governador 
José Ludovico de Almeida, a quem me ligam velhas 
relações. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. COSTA PARANHOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – O Governador 
José Ludovico – não se pode negar – tem feito ótima 
administração; apenas demonstrou boa fé nessa 
questão de prorrogação de mandatos, vítima dos 
próprios adversários que lhe armaram verdadeira 
cilada. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. COSTA PARANHOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não tinha o 
Partido Social Democrático número na Assembléia 
para obstar a aprovação dessa emenda 
constitucional? 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – O PSD é 
majoritário, mas não contava com número 
necessário na Assembléia para rejeitar a emenda, 
 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Ao contrário, 
tinha número mais que suficiente. Não obstou porque 
não quis. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Exa. está 
enganado. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Qual o número 
de Deputados do PSD na Assembléia de Goiás? 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Seriam 
necessários mais ou menos doze Deputados, mas 
nem todos os do PSD estariam com o Govêrno; 
alguns ficaram ao lado da Oposição. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. está 
convindo que houve conivência do PSD. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – De alguns 
Deputados. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Por que, então, 
V. Exa. não atribui a responsabilidade total ao PSD? 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Os Deputados 
favoráveis à prorrogação não poderiam deixar de 
agir dessa forma pelo fato de serem correligionários 
do Governador do Estado, porquanto outros seriam 
beneficiados. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não se trata de 
beneficiar amigos e correligionários, mas de observar 
a lei, a Constituição. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Exa., no 
caso, deveria dirigir-se à Oposição. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Condeno 
também a Oposição; não inocento ninguém. 
Responsáveis por êsse atentado à Constituição, são 
tantos os Deputados da União Democrática 
Nacional, como os do Partido Social Democrático. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Estou de acôrdo 
com V. Exa. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? (Assentimento). Pelas 
declarações do nobre Senador Pedro Ludovico,  
seus correligionários de Goiás são de uma 
ingenuidade admirável; deixam-se enlear nas 
manobras da Oposição. Sendo necessários dois 
terços de Deputados para aprovação da  
emenda, poderiam ter negado número para  
evitá-la; no entanto, confessa S. Exa. que colocaram 
acima do respeito a êsses princípios, que todos 
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estão interessados em defender, a conveniência no 
atender aos desejos e propósitos de correligionários. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – A questão é que 
êsses Deputados da Oposição queriam aproximar-se 
do Govêrno; estavam cansados de lutar e ser 
sempre derrotados no meu Estado. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Protesto! A 
Oposição de Goiás não deseja aproximar-se do 
Govêrno; faz, apenas, justiça ao Sr. José Ludovico, 
que está realizando administração acima da política, 
do ódio, da ganância; transformando 
verdadeiramente o panorama do Estado. Nós, da 
Oposição, repito, estamos apenas fazendo justiça ao 
Governador José Ludovico. Não nos desejamos 
aproximar para adesão, não fizemos conluios, nem 
temos qualquer objetivo que não o bem-estar de 
Goiás. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Agradeço os 
apartes de V. Exas. 

Estou apenas apreciando o ato da Assembléia 
de Goiás. Pergunto a Vossa Excelência, nobre 
Senador Frederico Nunes: é ou não a favor da 
prorrogação dos mandatos? 

O SR. FREDERICO NUNES: – Em questões 
jurídicas, não posso opinar; entretanto, a Assembléia 
do Estado, pelos representantes de todos os 
partidos, contra dois únicos votos, decidiu sôbre 
matéria de sua competência. Cabe ao Supremo 
Tribunal Federal julgar da legalidade do ato. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. 

Terminando estas considerações, Senhor 
Presidente, declaro: estou apenas defendendo a 
Constituição e o regime democrático que, a meu ver, 
foram conspurcados pela Assembléia Legislativa de 
meu Estado. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mendonça 
Clark, segundo orador inscrito. 

O SR. MENDONÇA CLARK (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente e Senhores 
Senadores: 

Todo Govêrno, quer seja democrático, 
socialista, liberal, ditatorial ou comu- 
 

nista, defende intransigentemente a sua obrigação 
básica de maior promotor dos interêsses do povo. 

Ao povo, conforme seja o tipo do regime, cabe 
manifestar livremente ou não, as suas divergências 
às imposições que lhes são atribuídas pelos mesmos 
governos. 

Sucedem-se assim, pacífica ou violentamente 
os governos, sempre em favor de uma melhoria de 
situação para o povo. 

No nosso caso, a índole da nossa gente nos 
tem proporcionado a graça de enfrentar as maiores 
crises e, quando as situações parecem ser de maior 
gravidade, surgem soluções que eliminam os  
perigos iminentes, e, via de regra, criam condições 
propícias a entendimentos, o que comprova a nossa 
inclinação pacifista e contrária à efetivação de 
violências. 

Graças a êste aspecto do caráter e da alma do 
brasileiro, inclinado a emoções violentas, mas sem 
espírito vingativo e sanguinário, é que nos lançamos 
em tôdas as lutas, sofremos múltiplas injustiças, mas 
sempre com a porta aberta para os entendimentos, 
muitos dêles cheios de boas intenções, infelizmente 
nem sempre concretizadas. 

Por tudo isto é que dou relativa importância 
aos casos políticos, embora me preocupe sèriamente 
com os problemas econômicos que, com o correr 
dos anos, têm criado no Brasil situações desiguais 
para os brasileiros, considerados iguais perante a lei 
e a Constituição. 

Já não temos o direito de vender e comprar 
livremente. O nosso comércio com o exterior está, há 
anos, sujeito a tôda espécie de contrôles. 

Êstes contrôles, quando inaugurados, foram 
apresentados ao povo, como a única forma possível 
de defesa do interêsse geral dos cidadãos 
brasileiros. 

A Pátria exigia a restrição da liberdade de 
trocas, a fim de que o Govêrno pudesse proporcionar 
a melhor distribuição dos seus poucos recursos entre 
todos, na medida das mínimas necessidades de 
cada um. 

Estabeleceu-se o critério de quotas. Cada 
importador tinha direito à sua quota, na base de sua 
tradição no comércio, na indústria e na lavoura. 
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As restrições tornaram-se maiores e os 
privilégios surgiram, em conseqüência da própria 
falta de recursos. 

Mudou-se o sistema. Nada de privilégios, de 
quotas. Isto era odioso. Criava beneficiados. O 
sistema ia de encontro à Constituição, pois nem 
todos tinham o direito de ser aquinhoados com as 
quotas de importação. 

Surgiu a idéia dos leilões de divisas. Êstes 
sim, resolveriam o problema. Cada Estado teria a 
sua Bôlsa de Valores. Cada Bôlsa teria a sua quota 
de divisas, para atender a qualquer brasileiro que a 
ela comparecesse e tivesse recursos para licitar as 
divisas. 

Criadas as Bôlsas, não era possível permitir 
que funcionassem como compartimentos estanques. 
Deveria ser, em nome da igualdade de direito de 
todos os brasileiros, adotado o sistema de Vasos 
Comunicantes. 

Em outras palavras: Qualquer brasileiro, 
residente ou estabelecido no Estado, local onde 
existisse ou não a Bôlsa, teria o direito de concorrer 
na compra das divisas a serem leiloadas. 

Nada mais perfeito. Nada mais dentro do 
espírito e da letra da nossa Constituição Federal. 
(Art. 141, parágrafo 1º). 

Pôsto o sistema a funcionar, o Govêrno 
Federal começou a receber, de todo o Brasil, a 
arrecadação dos ágios. 

De acôrdo com os têrmos da Lei que os 
instituiu, seriam utilizados, em ordem de prioridade, 
na liquidação das diferenças de taxas referentes às 
obrigações governamentais, no exterior. Em seguida, 
o que sobrasse seria empregado na regularização 
dos compromissos oriundos das próprias transações 
comerciais e, finalmente, uma vez liquidadas as 
contas das duas primeiras obrigações, o saldo 
líquido seria empregado no auxílio à lavoura e no 
fomento à produção, através da mecanização da 
lavoura e do aperfeiçoamento da técnica agrícola. 

Bilhões foram arrecadados, a partir de 1953. 
Regularizadas as operações governamentais, 
colocados em dia os nossos compromissos 
comerciais, conforme as declarações do  
Poder Executivo, restariam os bilhões contabilizados, 
por conta do Executivo, no Banco do Bra- 
 

sil. Mas a terceira finalidade de sua aplicação, a da 
proteção à lavoura, continua sendo motivo de 
estudos. 

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

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
assunto que o nobre colega está tratando é, na 
verdade, da maior importância. Acredito que,  
nesta hora, Vossa Excelência não fala apenas  
em nome do Estado do Piauí, mas, no de  
todo Nordeste Brasileiro, pois a matéria é  
de vivo interêsse de todos os nordestinos.  
Aceite, portanto, ilustre orador, a solidariedade  
da bancada da Paraíba aos argumentos que 
expende. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, o aparte de V. Exa. muito 
me honra pois o Piauí e a Paraíba, a exemplo da 
Bahia, do Pará e de outros Estados do Norte e do 
Nordeste são, de fato contribuintes positivos para a 
nossa balança comercial com o exterior. Falar em 
nome da Paraíba, ilustre colega, é para mim, grande 
orgulho. 

(Lendo): A primeira decepção surgiu por 
ocasião da importação de máquinas agrícolas, 
dentro do plano de dezoito milhões de dólares,  
ainda no Govêrno do saudoso Presidente Getúlio 
Vargas. 

Já existiam saldos de ágios. Os preços de 
venda das máquinas não foram entretanto, feitos na 
base da taxa oficial, mas ao dólar de Cr$ 25,00, 
posteriormente aumentado para Cr$ 35,00 e até Cr$ 
45,00, inclusive a taxa oficial. 

Arrecadavam-se ágios para auxiliar a Iavoura; 
vendiam-se máquinas, cobrando dos lavradores  
um ágio extra, pois os arrecadados em leilão,  
por esquisito que pareça, não foram aplicados  
como fator de redução do custo das  
máquinas. 

Levantado o protesto, por minha iniciativa, 
nesta alta Casa do Congresso, e com o apoio de 
grande número de ilustres Senadores, concordou o 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda de 
então, baixar o custo do dólar para Cr$ 35,00. 
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Ainda assim, os agricultores brasileiros 
pagaram uma majoração de Cr$ 17,00 por dólar no 
preço de venda das máquinas do empréstimo de 
US$ 18.000.000,00. 

Esta diferença deveria, por lei, ter sido paga 
com o fundo dos ágios, permitindo desta maneira a 
aquisição das máquinas agrícolas à taxa oficial de 
câmbio de Cr$ 18,82, ou seja, a taxa pela qual é 
importado o papel de impressão. 

Um trator de 40 HP, que deveria custar ao 
agricultor cêrca de Cr$ 230.000,00, foi vendido por 
Cr$ 395.000,00. 

De lá para cá, o Executivo não estabeleceu 
mais nenhuma medida concreta de mecanização  
da lavoura. Sòmente agora cogita-se de outra 
operação dêste gênero, noutra modalidade, sem a 
aplicação dos ágios para diminuir o custo das 
máquinas. 

Tendo os ágios da primeira categoria atingido 
a cotação de Cr$ 105,00, em maio de 1956, afora a 
taxa de Cr$ 18,82, conforme informações publicadas 
no boletim mensal do Banco do Brasil, em novembro 
do mesmo ano – Comércio Internacional, página 29 
– os preços das máquinas agrícolas foram elevados 
a bases superiores às disponibilidades dos 
agricultores de todo o Brasil, salvo daqueles  
que, possuindo fortunas particulares, não  
precisavam levar em conta o fator da conveniência 
ou não, da aquisição destas máquinas, como 
emprêgo de capital para fonte de rendimento. Ser 
agricultor é o caminho mais certo e mais curto para 
empobrecer. 

O mesmo trator, vendido em 1953-54 por Cr$ 
395.000,00, passou a custar Cr$ 1.200.000,00. Hoje, 
por fôrça da retração do crédito bancário e da maior 
oferta de divisas nos leilões de câmbio, o ágio da 
primeira categoria caiu para cêrca de Cr$ 45,00, que, 
somados à taxa oficial de câmbio, perfazem um total 
de Cr$ 64,00 por dólar. 

Nesta base, o trator de Cr$ 395.000,00 de 
1953-54, que chegou a custar Cr$ 1.200.000,00 em 
maio de 1956, teve o seu preço de custo reduzido 
para cêrca de Cr$ 800.000,00. 

É inegável, no setor de leilões de divisas, a 
melhoria ocorrida. Contudo, ela ainda não permite 
que os consumidores, agricultores localizados em 
mais da metade do território brasileiro, tirem proveito 
da situação. 

É justamente o afastamento dêstes 
consumidores que permite àqueles que, no Sul 
localizados, monopolizem as compras de divisas nos 
leilões, conservando elevados os preços de venda 
de máquinas ou mercadorias, essenciais à nossa 
produção. 

Tentarei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
provar a minha afirmativa. 

Consta estar o Executivo, através da carteira 
de câmbio do Banco do Brasil, oferecendo em leilão, 
pelas Bôlsas de Valores do País, cêrca de 30 por 
cento do que dispõe para as importações comuns. 

Êstes trinta por cento são distribuídos pelas 
Bôlsas de Valores dos Estados, na base das cotas 
de importação das firmas importadoras dêsses 
Estados, em anos passados. Assim, ao Piauí, coube 
uma parcela mínima, de acôrdo com a soma das 
cotas dos seus importadores, que, salvo engano, 
deve representar 1|10 do valor que exportam. 

Veja bem o Senado da República: a cota que 
o Piauí deve receber para licitar as suas importações 
corresponde a mais ou menos 1|10 daquilo com que 
contribui para a balança comercial brasileira. 

Em 1956 a Bôlsa de Valores do Piauí 
localizada na Capital do Estado, arrecadou pelas 
vendas das divisas que lhe foram atribuídas, Cr$ 
304.786.000,20, e nos quatro primeiros meses de 
1957, Cr$ 81.185.500,00. 

Foram, portanto, vendidas divisas no Piauí, de 
janeiro de 1956 a abril de 1957, que produziram 
ágios no valor de Cr$ 385.971.500,20. 

O total, em dólares, vendido ao comércio do 
Piauí, para importação, em 1956, atingiu a US$ 
111.918,04, conforme informações oficiais colhidas 
na Carteira de Câmbio do Banco do Brasil. 

O Presidente da Bôlsa de Valores do Piauí, em 
telegrama a mim dirigido, datado de 13 do corrente, 
informa que o total dos ágios arrecadados de im- 
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portadores piauienses em 1956 foi de Cr$ 
1.503.770,00 e, nos primeiros quatro meses de 1957, 
de Cr$ 422.000,00. O total, portanto, de janeiro de 
1956 a abril de 1957, foi de Cr$ 1.925.770,00. 

A percentagem sôbre o total arrecadado pela 
Bôlsa de Cr$ 385.971.500,20 e Cr$ 1.925.770,00 é 
equivalente à insignificante parcela de meio por 
cento. Quase que não falta mais nada para que o 
Piauí seja totalmente eliminado do nosso mercado 
de importadores. 

Será que a pobreza do Piauí é tamanha que o 
seu comércio importador não dispôs de mais do que  
Cr$ 2.000.000,00 para, em 16 meses de atividades, 
licitar divisas, na Bôlsa do Piauí? 

Por que será que o comércio do Piauí assim 
procedeu? 

Antes de dar uma resposta às minhas  
próprias perguntas, devo declarar ao Senado e à 
Nação, que no mesmo ano de 1956, conforme 
informações oficiais que me foram prestadas  
pela Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, o 
comércio do Piauí vendeu cambiais de exportação 
ao próprio Banco do Brasil no total de US$ 
5.946.042,59. 

Foram quase US$ 6.000.000,00, cujas 
cambiais, ao serem liquidadas, devem ter produzido 
cêrca de Cr$ 330.000.000,00. 

Por facilidades de vias de transporte rumo a 
Fortaleza, Ceará e São Salvador, Bahia, cêrca de 1/3 
dêste valor deve ter saído pelos referidos portos, não 
estando, dêste modo, incluído no total acima. 

A venda destas cambiais, que se estima em 
US$ 8.000.000,00, deve ter proporcionado ao 
Govêrno Federal um lucro líquido de cêrca de Cr$ 
300.000.000,00. 

Respondo, portanto, à primeira pergunta 
formulada, afirmando que o comércio do Piauí 
dispunha de cruzeiros para comprar todos os Cr$ 
385.000.000,00 em divisas já licitadas em 1956-57. 

Esta afirmativa me obriga a responder à 
segunda pergunta. Por quê então só comprou cêrca 
de Cr$ 2.000.000,00? 

A causa é: não está o nível de vida  
do Piauí; não está o poder aquisitivo 
 

do consumidor piauiense, como é do conhecimento 
geral, à altura dêstes níveis elevados, em vigor nos 
grandes Estados da Federação. 

O sistema de Vasos Comunicantes em vigor 
nos leilões de câmbio afasta, sumàriamente, as 
ofertas do comércio piauiense. Os corretores 
piauienses, ao se sentarem no recinto da Bôlsa de 
Valores do Piauí para licitar as divisas colocadas à 
disposição do comércio piauiense, já não trazem no 
bôlso as cotações das firmas importadoras 
piauienses, mas de firmas do Sul, sempre muito mais 
elevadas. 

Lutador que fui pela fundação da Bôlsa de 
Valores do Piauí, visando a proporcionar facilidades 
e a garantir os direitos dêste comércio, para adquirir 
uma parcela de divisas correspondente a cêrca de 
1/10 do que exporta, necessária à importação de 
máquinas e mercadorias para atender às suas 
mínimas necessidades, vejo, com o maior 
constrangimento, que proporcionei, em vez de 
vantagens ao comércio do Piauí, a humilhação de, 
semanalmente, constatar o desnível econômico e 
financeiro de uma classe laboriosa e tenaz e que tem 
sob a sua responsabilidade a função de manter 
abastecidos 1.200.000 brasileiros. 

O piauiense que entrega de US$ 6.000.000,00 
a US$ 8.000.000,00 ao Govêrno Federal, por ano; 
que vê serem arrecadados dentro de sua casa cêrca 
de Cr$ 304.000.000,00 de ágios, não pode, por não 
ter poder aquisitivo e não estar em nível econômico e 
financeiro em pé de igualdade aos seus compatriotas 
do Sul, gozar do direito de importar em leilão normal, 
instituído em nome de uma igualdade de 
oportunidade para todos, uma máquina agrícola, 
uma bomba para irrigação, ferramentas para a sua 
lavoura, veículos de transporte, como caminhão, jipe 
etc. 

Se não fôra o espírito compreensivo e 
patriótico do atual Diretor da Carteira de Câmbio, 
nem ao menos em 1956 teria tido oportunidade de 
adquirir a preço baixo, através de uma importação do 
Govêrno do Estado, arame farpado, vital para a 
formação dos cercados, essenciais à melhoria da 
sua criação de gado. 
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Discuti o assunto com as autoridades 
responsáveis no setor de câmbio. Sugeri que, em 
face dos argumentos acima expostos, fôsse 
estudada a possibilidade de ser considerada a 
hipótese de uma mudança na regulamentação dos 
leilões, pela qual o comércio do Piauí e dos Estados 
de baixo poder aquisitivo de suas populações, 
tivessem o privilégio de licitar, em primeiro pregão, 
as quotas atribuídas às suas Bôlsas de Valores, sem 
a concorrência dos importadores localizados em 
Estados cujas populações estivessem em nível 
econômico e financeiro muito mais elevado. 
Argumentei ser esta a única possibilidade do 
comércio importador dêsses Estados de adquirir 
divisas em bases consideradas como 
correspondentes ao poder aquisitivo de suas 
populações. 

Assim, a iniciativa privada poderia ressurgir e 
colaborar com o Estado, visando ao nosso 
desenvolvimento econômico. O Congresso Nacional 
ainda recentemente, ao votar a lei que prorrogava a 
contribuição compulsória do impôsto de renda em 
favor do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, deliberou e, posteriormente, derrubou o 
veto presidencial à isenção do impôsto de renda e de 
consumo, para as novas indústrias que se 
fundassem no Norte e Nordeste, inclusive Bahia e 
Espírito Santo. 

Assim procedeu o Congresso Nacional por 
não desconhecer a realidade brasileira. A medida, 
portanto, que viria complementar esta sábia decisão 
do Congresso Nacional seria, indiscutìvelmente, 
possibilitar ao comércio importador dos Estados do 
Norte e Nordeste a adquirir as suas divisas no nível 
do poder aquisitivo de suas populações. 

Sòmente com esta segunda medida será 
possível atingirmos o objetivo do Congresso 
Nacional, pois não adiantarão as isenções se os 
brasileiros que lá vivem não têm meios de tirar 
proveito delas. As isenções serviriam aos 
estrangeiros providos de capital e, ainda por cima, 
amparados pela Instrução número 113, da SUMOC. 

Foi a minha sugestão considerada 
impraticável, por constituir um privilégio 
 

e uma séria dificuldade para a técnica adotada nos 
leilões. 

Não posso deixar de concordar que o alvitre, 
olhado sôbre êste prisma, cria dificuldades. Mas será 
um privilégio? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é um 
privilégio para o Brasil, ter ainda na sua Federação 
um Estado que, anualmente, pode produzir pela sua 
exportação US$ 6.000.000,00 a US$ 8.000.000,00, 
contentando-se com sòmente cêrca de US$ 
500.000,00 para as suas importações? US$ 
500.000,00 êstes que, salvo na primeira categoria, 
teriam de pagar, só de ágios, mais do que recebe de 
prêmios e taxas oficiais ao entregar o total de divisas 
de suas exportações. 

Por quê o Govêrno Federal julga não constituir 
um privilégio receber tal auxílio para a sua balança 
comercial? 

Há, definitivamente, conflito entre o critério de 
igualdade de distribuição de divisas de importação e 
a desigualdade do poder aquisitivo das populações 
dos diferentes Estados da Federação. Entre 
consumidor piauiense e o consumidor paulista há 
flagrante desigualdade de poder aquisitivo. O próprio 
Estado reconhece a sua desigualdade ao 
estabelecer as bases do salário-mínimo. Como, pois, 
é possível defender em nome da igualdade de 
oportunidade de licitação entre dois indivíduos de 
poder aquisitivo tão diferentes? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não seria 
mais digno para todos que o problema fôsse pôsto 
em têrmos mais realistas? No meu ponto de vista 
seria melhor para o Govêrno Federal que, 
enfrentando o caso, dissesse ao Piauí e aos 
piauienses: "Vocês não estão à altura de gozar dos 
benefícios de importar bens de consumo para a sua 
prosperidade, – por isto, fico com as suas divisas e 
nada lhes dou". 

Os nossos US$ 6.000.000,00 a US$ 8.000.000,00 
de fato constituem uma insignificante parcela para a 
nossa balança comercial. Servem, entretanto, para 
permitir a importação de mercadorias ou matérias- 
primas que, após industrializadas no Sul, são  
oferecidas, em cruzeiros, agravadas pelo lucro dos in- 
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dustriais, pelos impostos e pelas elevadas taxas de 
transportes. Cito um exemplo típico: 

Concorremos com divisas para a importação 
de peças destinadas à fabricação de jipes. Esta 
indústria paga ao Govêrno Federal ágios referentes 
a peças importadas e ao Govêrno do Estado de 
São Paulo paga impostos no valor total de cêrca de 
Cr$ 152.000,00 por jipe. O transporte para o Piauí 
custa cerca de Cr$ 20.000,00 por unidade. A soma 
destas duas parcelas atinge a Cr$ 172.000,00 por 
veículo. 

Um jipe nos Estados Unidos custa ao 
consumidor americano US$ 2.000,00, 
correspondendo, à nossa taxa de Cr$ 70,00 por dólar 
no câmbio livre, a Cr$ 140.000,00. Sòmente de 
impostos e taxas paga o consumidor piauiense Cr$ 
172.000,00. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, diante 
dêste quadro que só pode entristecer a todos nós, 
penso ser necessário, para desanuviar êste 
ambiente, contar uma verídica anedota piauiense: 
Era uma vez um comerciante dotado de espírito 
muito minucioso e fiscal. No seu depósito 
mantinha um gato, que deveria estar sempre bem 
alimentado, a fim de afugentar os ratos. Deste 
modo, para alimentá-lo, diàriamente mandava 
comprar pelo seu empregado 1/2 quilo de carne. 
Observava, entretanto, com espanto, o 
emagrecimento do animal. Um dia indagou do seu 
empregado: Já deu hoje o 1/2 quilo de carne ao 
nosso bichano? A resposta foi afirmativa. Em face 
dela, o comerciante botou o gato numa balança e 
o ponteiro da mesma acusou o peso de ½ quilo. 
Argumentou então com o empregado: Aqui está o 
gato, onde está a carne? 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que faltam dois minutos para o término da hora do 
Expediente. 

O SR. RUY CARNEIRO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a Vossa Excelência consulte o 
Senado sôbre se consente na prorrogação 
regimental da hora do Expediente, a fim de que o 
nobre Senador Mendonça Clark possa concluir seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Ruy 
Carneiro. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Mendonça Clark. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Senhor 

Presidente, agradeço ao nobre colega, Senador Ruy 
Carneiro, a gentileza do requerimento e ao Senado o 
tê-lo deferido, a fim de que eu possa concluir meu 
despretencioso discurso. (Lendo): 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o caso do 
consumidor piauiense ao pagar os Cr$ 172.000,00 
de ágios, impostos e taxas de transporte, perguntar: 
– Aonde está o jipe? 

Se o produtor piauiense pudesse levar a sua 
cêra de carnaúba diretamente ao consumidor norte-
americano, para vendê-la à nossa taxa de câmbio livre, 
seriam necessárias sòmente 140 arrôbas para adquirir 
um jipe. Entretanto, tem de gastar o produto de 170 
arrôbas sòmente no pagamento de ágios, impostos e 
fretes. Se importado, o pagamento representaria um 
jipe. No Brasil, representa ùnicamente impostos. 

Êste é o privilégio do agricultor do Piauí e do 
Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, nobres Senadores, 
alegaram-se que, afinal de contas, não estava a 
solução do problema do Piauí na Carteira de 
Câmbio. 

A solução estaria em medidas de amparo do 
Govêrno Federal, dentre as quais uma delas seria a 
aplicação de parte do fundo dos ágios no auxílio 
direto à lavoura, aos transportes, à produção de 
energia elétrica e ao fomento de indústrias. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, há anos que 
ando atrás dos ágios. Êstes foram contabilizados, 
mas na verdade, em nome de interêsses superiores, 
foram aplicados, não no Piauí, mas em outras 
iniciativas, certamente de maior importância para 
outros que não nós. 

Tratando certa vez do assunto  
com um alto representante do Govêrno  
Federal, que é também profundo conhe- 
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cedor da realidade brasileira, tive a satisfação de verificar 
a revolta que demonstrou pelo fato de o Piauí haver sido 
excluído do plano de valorização da Amazônia e da 
Comissão do Rio São Francisco. Retruquei ser isto de 
fato um grave êrro, pois não é concebível que um 
Estado seja deixado à margem dos planejamentos 
econômicos, em boa hora postos em execução em favor 
de Estados vizinhos. Aliás, como é do conhecimento de 
todos, e para fazer justiça ao meu Estado, existe no 
Senado Federal a Comissão de Valorização do Rio 
Parnaíba que, neste momento, aguarda a concretização 
dos estudos já determinados pelo Sr. Presidente da 
República, por intermédio da Comissão de estudos dos 
problemas do Vale do Parnaíba, a fim de poder propor a 
constituição de uma Comissão de Obras para a sua 
valorização, com verbas próprias. 

Contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
temos de enfrentar sérias lutas para obtenção das 
verbas necessárias ao custeio dos estudos e, 
posteriormente, para o início das obras. 

Sofreremos, então, prováveis cortes dos 
planos de economia em nome do equilíbrio 
orçamentário e, talvez, por serem estas obras 
consideradas como adiáveis. 

Enquanto êstes estudos são elaborados, com a 
sua iniciativa privada pràticamente paralisada, sofre o 
Piauí um corte de verbas de 60 por cento no Ministério 
da Saúde; 33 por cento no Ministério da Viação; e 
consta ser o corte no Ministério da Agricultura de cêrca 
de 50 por cento. Ignoro a situação do corte que será 
feito nas verbas do Ministério da Educação e Cultura. 

Não seria mais justo, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que o Govêrno Federal, sem prejuízo da 
concretização de tantos louváveis projetos, fôsse de 
encontro às modestas aspirações piauienses, com 
medidas mais práticas e mais objetivas, capazes de 
proporcionar mais rápido resultado? 

Há quase um século que o Piauí reclama os 
seus direitos através de seus dignos representantes. 

Por que tanta indiferença e tanta  
falta de espírito cristão desta maioria 
 

que o destino tem sempre protegido? Quando 
resolverão nossos governantes abrir os olhos para 
as injustiças que fazem a mais de 15.000.000 de 
seus semelhantes, localizados no Norte e no 
Nordeste? 

Nunca foi dada tão eloqüente demonstração 
de amor fraterno e serenidade por aquêles que lá 
vivem, e nunca foram tão mal retribuídos êstes altos 
sentimentos de brasilidade e de sacrifício. 

A União Nacional não é contingência política 
do interêsse de partidos. 

A Nação está parcialmente paralisada. Se esta 
situação se agravar ainda mais em decorrência da 
incapacidade da iniciativa privada de assegurar o 
seu próprio desenvolvimento e amparar as iniciativas 
do Estado, visando o seu engrandecimento, a vida 
econômica e financeira ficará comprometida, 
ameaçando, dêste modo, a unidade da Pátria. 

Na nossa Constituição Federal, está escrito: 
"Da Ordem Econômica e Social" – Artigo 145: 
A Ordem Econômica deve ser organizada 

conforme os princípios da justiça social, conciliando 
a liberdade de iniciativa com a valorização do 
trabalho humano". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em nome do 
Piauí, que se cumpra a Constituição Federal. – 
(Muito bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Senhor Presidente, peço a palavra para explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, para falar em 
explicação pessoal. 

Lembro aos Srs. Senadores que, nos têrmos 
do Regimento, não são permitidos apartes quando o 
orador fala em explicação pessoal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI  
(para explicação pessoal) *: 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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– Senhor Presidente, no último discurso que proferi 
nesta Casa, entre os meus aparteantes, honrou-me 
sobremodo o nobre Senador Juracy Magalhães com 
a declaração de que ainda não obteve resposta de 
seus requerimentos de informações à Petrobrás. 

Neste ensejo, Sr. Presidente, esclareço que, 
estranhando o fato, procurei saber o que havia a 
êsse respeito: e a Petrobrás informou que os 
requerimentos do nobre representante da Bahia 
estavam em estudo, não havendo ainda decorrido o 
prazo legal; e mais: que outros requerimentos, 
totalizando quinze, estão processados. Adiantam, 
outrossim, que alguns dêsses requerimentos, pela 
complexidade, exigem demora na resposta, por 
abrangerem vários aspectos, determinando, por 
vêzes, informações de mais de trezentas páginas. 

Estaria, assim, justificada qualquer demora. 
No particular, entretanto, apresenta-se outra 
circunstância para a qual solicitei explicação da 
Petrobrás; – aquela que diz com a refinaria de 
Capuava, objeto de um dos apartes do nobre 
Senador Juracy Magalhães. Entre outras 
explicações, está a de que o assunto não depende 
da Petrobrás, porque da competência do Conselho 
Nacional do Petróleo, sendo que a decisão fôra 
tomada sob protesto da Petrobrás. 

Está, portanto, esclarecido um dos aspectos 
mais peculiares dêsse caso e que elucida, para 
conhecimento da Casa e como homenagem ao meu 
brilhante amigo e ilustre líder da União Democrática 
Nacional, o eminente Senador Juracy Magalhães. 

Sr. Presidente, ainda na mesma ordem de 
considerações, nesta explicação pessoal, registro 
que a interpelação de certo modo produzida pelo 
eminente parlamentar, quanto à atitude do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. 
Juscelino Kubitschek, foi respondida, de maneira 
clara e insofismável, através do comparecimento de 
S. Exa. à direção da Petrobrás, de que nos dão 
notícia todos os jornais de hoje. 

Conforme asseverei ontem, jamais se 
poderia tirar dos pronunciamentos do Senhor 
Presidente da República a ilação de  
que Sua Excelência fôsse contrário 
 

ao monopólio estatal do petróleo. As palavras do 
Chefe da Nação, tão claras e precisas, veiculadas 
pelos matutinos de hoje, dão-nos a impressão 
iniludível de que Sua Excelência está integralmente 
solidário com o monopólio estatal do petróleo e com 
aquilo a que chama de "bom nacionalismo" – êsse 
nacionalismo que pregamos e que tem em vista a 
emancipação econômica, o quanto antes, de nossa 
Pátria. 

Sr. Presidente, prestei, ontem, 
esclarecimentos, ainda que sucintamente, ao nobre 
Senador Juracy Magalhães, que, estou certo, 
compreenderá meu intuito de colaboração patriótica. 
De outra maneira também não pode ser entendida a 
atitude de Sua Excelência. Como brasileiros 
almejamos todos que esta Pátria se desenvolva, 
para felicidade nossa e das gerações futuras. 

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que 
se o ilustre parlamentar estivesse presente, 
sentir-se-ia satisfeito com esta modesta 
explanação, na qual, à guisa de explicação 
pessoal, tributo-lhe a minha amizade, simpatia e 
alto aprêço. 

Fico aguardando que, em tempo oportuno, o 
ilustre Coronel Janary Nunes traga a esta Casa as 
informações de que tanto precisamos, para que 
problemas como o do petróleo sejam debatidos com 
o alto sentido das nossas responsabilidades e a bem 
do Brasil! (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento do nobre Senador Caiado de Castro. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 183, DE 1957 
 
Nos têrmos do artigo 127, letra b, do 

Regimento Interno, requeiro a inserção nos Anais do 
Senado do "Boletim Informativo" publicado pela 
Câmara do Distrito Federal. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1957. – 
Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será apreciado depois da Ordem do 
Dia. 
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Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continuação da votação, em primeira 

discussão, do Projeto de Lei do Senado, número 29-
56, que dispõe sôbre a reestruturação da Comissão 
Executiva da Defesa da Borracha e dá outras 
providências, mediante modificação parcial das Leis 
números 86, de 8 de setembro de 1947, e 1.184, de 
30 de agôsto de 1951 (em regime de urgência, nos 
têrmos do artigo 156, parágrafo 3º, do Regimento 
Interno, em virtude de requerimento do Senhor 
Senador Cunha Mello e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão de 17 do mês em curso, tendo 
pareceres: I – Sôbre o Projeto números 108 a 110, 
de 1957); das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Economia e de Finanças, favoráveis; II – Sôbre as 
emendas de Plenário: da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade; da Comissão de 
Economia, favorável às de números 1, 2 e 8, 
oferecendo subemenda às demais; da Comissão de 
Finanças, favorável às de números 1, 2 e 8, e 
contrário às demais. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda 

número 3, cuja votação ficou interrompida na sessão 
de ontem, ao ser verificada falta de número. 

O SR. CUNHA MELLO (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, lamento a ausência 
do nobre colega, Senador Moura Andrade, autor da 
Emenda nº 3. 

Sua Excelência defendeu, ontem, com o brilho 
e a eloqüência que lhe são peculiares, essa e outras 
emendas, duas das quais já aprovadas pelo Senado, 
com meu próprio assentimento, através das palavras 
que proferi no encaminhamento da votação. 

O nobre representante de São Paulo bate-se, 
muito justamente, pelo ponto de vista dos industriais 
de artefatos de borracha. Também me coloco, acerta- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

damente, na defesa dos interêsses dos produtores 
da goma elástica, nas selvas da Amazônia. 

Sr. Presidente, ouvi dizer, neste Plenário, que 
o artigo 5º, letra "H", do meu Projeto, era inexeqüível. 

Lamento a afirmativa, que tenho por equívoco, 
resultante, provàvelmente, do desconhecimento 
completo dos usos e praxes do comércio da 
borracha. 

Entre os produtos brasileiros, a borracha é o 
mais desassistido e abandonado. Depois do 
petróleo, é a única matéria-prima controlada pelo 
monopólio estatal. Só o Estado pode comprar e 
vender borracha. Êsse monopólio, entretanto, 
devemos confessar – tem sido útil até certo ponto. 
Tem evitado a especulação. 

Urge, porém, decorridos tantos anos da 
promulgação das leis que criaram e organizaram a 
Comissão Executiva da Defesa da Borracha, corrigir 
sua estrutura, seus defeitos e omissões, colocando-a 
em condições de, realmente, servir àquela fonte de 
riqueza, outrora tão abundante, tão fértil, que é a 
goma elástica silvestre. Foi o que me propus fazer, 
com a elaboração do Projeto, que me custou muito 
estudo e dedicação. 

Em tôrno do problema, defrontam-se três ordens 
de interêsses: de um lado, lá nas selvas da Amazônia, 
abandonados, desassistidos, desnutridos, sofrendo as 
endemias peculiares à região, os caboclos, os 
seringueiros, cultivando, tirando das terras da nossa 
planície verde, a hévea silvestre, cultura que tanto 
enriqueceu o Brasil, em outras épocas. De outro, o 
Banco da Borracha, hoje denominado Banco de Crédito 
da Amazônia S. A.; e, afinal, os industriais de São Paulo. 

Os primeiros, continuam na miséria em que 
sempre viveram. O Banco da Borracha obteve, só no 
ano passado, lucro de cem e muitos milhões de 
cruzeiros. Os industriais, os prósperos industriais do 
Brasil, os homens que elevaram sua indústria ao 
segundo lugar em riqueza e progresso, em 1956 
auferiram lucros de seiscentos milhões de cruzeiros. 

Não lhes censuro os lucros, nem as 
emendas apresentadas em defesa dos  
seus interêsses. Para proteger, no en- 
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tanto, a indústria, é preciso, primeiro, proteger a 
lavoura. Sem produção, não há indústria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
O SR. CUNHA MELLO: – Na vigência das leis 

existentes, todos os anos se repete a tragédia em 
que os homens dos seringais da Amazônia vivem, a 
tragédia de verem o custo de vida aumentado em 
proporções alarmantes, continuando êles naquelas 
selvas, naquelas regiões abandonadas, trabalhando 
à base do mesmo preço do seu produto. Todos os 
anos a tragédia não só se repete, como também se 
agrava. Os Deputados e Senadores da região 
precisam bater às portas da Comissão Executiva da 
Borracha, andar pelos corredores do Ministério da 
Fazenda e, por último, recorrer à COFAP, para que 
tais órgãos do Poder Público ouçam êsse S.O.S., 
êsse apêlo em benefício daqueles brasileiros que 
lutam pelo Brasil num trabalho laborioso, defendendo 
a fonte de economia e de riqueza que, outrora, foi 
farta e copiosa. 

Para que essa tragédia não se renove todos 
os anos, para que a Amazônia nesta hora não esteja 
sofrendo com o custo de vida alarmante, sempre em 
ascenção... 

O SR. VIVALDO LIMA: – O mais alto do 
Brasil. 

O SR. CUNHA MELLO: – ...o mais alto do 
Brasil, como diz o Senador Vivaldo Lima, 
principalmente nos altos rios do Amazonas, 
anualmente recorremos à Comissão Executiva de 
Borracha pedindo que levante, através dos índices 
das diversas utilidades indispensáveis ao sustento 
dos seringueiros, um esquema, a fim de que o preço 
da borracha seja justo e proporcional à retribuição do 
trabalho. 

Êste o objetivo principal do meu Projeto. 
As leis envelhecem. A experiência das 

realidades reclama novas leis. Por mais fértil que 
seja o espírito dos legisladores, não podem êles 
ter omniscência para realizar o milagre de uma lei 
que sirva a tôdas as realidades. Estas são sempre 
mais férteis que o espírito de todos os 
legisladores. 

A tragédia continua. Em regra, nos fins de 
cada ano, nós, os representantes da Amazônia, 
batemos às portas da Comissão Executiãva da 
Borracha para dizer-lhes da nossa aflição, das 
nossas dificuldades e pedir aumento para o preço da 
borracha. O Brasil deve sentir a dor, o sofrimento de 
seus filhos, naquela zona, e evitar que se articule tão 
poderosa fonte de economia. Passamos de grandes 
exportadores de borracha, ontem, para grandes 
importadores, hoje. Não se pode atribuir essa 
circunstância, essa realidade angustiosa da indústria 
da borracha, sòmente ao descaso e à falta de 
assistência ao problema por parte do Govêrno. 
Temos que atribuir também à balança de 
compensação ao progresso e à prosperidade da 
indústria de artefatos de borracha no país. 

Se, de um lado, há censura, de outro, deve haver 
elogio; e êste elogio deve caber aos industriais paulistas 
que realizaram, no Brasil, a grande riqueza da indústria 
de artefatos de borracha. Já quase não importamos 
pneumáticos, nem outros artigos de borracha. 

Por isso, Sr. Presidente, louvo a atitude 
veemente com que o nobre Senador Moura. Andrade 
defendeu suas emendas. Aceitei uma delas, aquela 
que mantinha os estoques de borracha fora dos 
centros produtores porque fôra apresentada com o 
mesmo objetivo do meu Projeto; enquanto a 
proposição procura proteger e assistir os fracos, os 
produtores de borracha, a emenda visa a defender 
as pequenas indústrias manufatureiras de borracha, 
que não podem adquirir a matéria-prima nos centros 
produtores, desembolsando grandes importâncias. 

Apesar de meu Projeto ter por objetivo a 
proteção do seringueiro, do produtor da borracha, 
procurei, dentro dêle, conciliar os interêsses de 
produtores e industriais. 

Após estas considerações que justificam o 
próprio Projeto – justificação que repito ao 
Senado, porque já fiz no discurso com o qual o 
apresentei – passo a dizer os motivos pelos 
quais, nós, da Amazônia, representantes dos 
produtores, impugnamos a Emenda nâmero  
3, de autoria do nobre Senador Moura An- 
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drade, e pedimos ao Senado que não a aprove. 
Asseverou S.Exa., se não me engano apoiado 

por outros colegas, que a letra "h" do artigo 5º do 
meu Projeto, na prática, é inexequível. Devo dizer à 
Casa que tal disposição não é tão pràticamente 
inexequível, pois há muito está em prática. Inserindo-
a no Projeto, apenas legalizo ato consumado, 
praticado em tôdas as transações de borracha, que 
já incluem, proporcionalmente, os aumentos de frete 
e mais despesas que o transporte acarreta. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que o tempo 
de que dispõe está por terminar. 

O SR. CUNHA MELLO: – Senhor Presidente, 
vou terminar minhas considerações impugnando a 
emenda do nobre Senador Moura Andrade, que tem 
parecer contrário de tôdas as Comissões. 

Desejo, ainda, repetir ao Senado, que a 
disposição constante do artigo 5º, letra "h", de meu 
Projeto, já é praxe, já constitui uso e costume do 
comércio de borracha, em cujas transações, o 
aumento com o preço do frete é sempre incluído. 

Não faço, pois, qualquer inovação, não trago 
ao Senado disposição inexequível, na prática; ao 
contrário, inseri nas despesas dessas transações, o 
aumento com o prazo do frete; é sempre melhor 
garantir os interêsses dos industriais de artefatos de 
borracha. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR 
CUNHA MELLO, NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DE 22 DE MAIO DE 1957, QUE SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE 

 
O SR. CUNHA MELLO (para encaminhar 

a votação) *: – Senhor Presidente, o Projeto  
é da Câmara dos Deputados e foi apresentado 
em 1951. Chega ao Plenário desta Casa  
com pareceres favoráveis, unânimes, de  
tôdas as Comissões que sôbre êle opinaram. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Em face da situação com que é apresentada a 
proposição, a Bancada do Amazonas, principalmente 
eu, Relator da matéria, na Comissão de Constituição 
e Justiça, poderia poupar os eminentes Senadores 
da fadiga de ouvir mais algumas considerações 
sôbre o assunto. 

O dia de hoje, Sr. Presidente, já foi para nós, 
representantes do Amazonas, assinalado por uma 
pedra branca. Ainda bem que a nossa voz, que vem 
de muito longe e que aqui chega já muito amortecida 
pelo desenrolar dos acontecimentos nacionais, está 
a ser atendida pelos altos Podêres da República, 
sobretudo pelo Parlamento. Nesta tarde, já o 
Amazonas, já os caboclos dos seringais, os 
trabalhadores indômitos das selvas amazônicas, 
conseguiram uma das mais tenazes e resistentes 
reivindicações. Nesta noite, eu combato o regozijo 
dos que aqui representam o Amazonas. 

Sr. Presidente, desnecessárias seriam – creio 
– palavras minhas sôbre a justificação dêsses 
Projetos, que passou pelas duas Casas do 
Parlamento, realizando o proveito cívico de haver 
reunido a seu favor as Bancadas, de todos os 
Partidos. Se, todavia, algum argumento fôsse 
necessário para justificar a proposição que vai dotar 
a Cidade de Manaus, à margem do Rio Negro, 
perto dêsse espetáculo sublime que a Natureza 
oferece, qual o do encontro das águas do Solimões 
com as do Rio Negro, eu poderia dizer que vai ela 
completar o ato de fraternização continental da 
abertura do Rio Amazonas a tôdas as bandeiras do 
mundo. 

Sr. Presidente, impõe-se ainda a palavra de 
agradecimento dos amazonenses ao eminente 
Senador Francisco Gallotti, pela retirada de sua 
emenda, a qual retardaria essa realização. 

Nosso reconhecimento, também, às 
generosas expressões do eminente Senador Mem 
de Sá. 

Era a manifestação que devia, na hora em que 
o Projeto, submetido à apreciação do Plenário, será 
provàvelmente aprovada pelo Senado da República. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas). 
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda número 3, com parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça e contrário da de 
Finanças. 

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

Está rejeitada. 
E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº3 
 
Suprimir a alínea "h" do art. 6º do projeto em 

referência. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda número 4. 
Vai ser lido um requerimento enviado à  

Mesa. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 184, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 126, letra "m", em 

combinação com o § 1º do art. 158 do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em 
separado, de parágrafo único do texto da Emenda nº 
4. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1957 – 
Cunha Melo. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
aprovação do requerimento, será votada a primeira 
parte da emenda e depois o parágrafo único. 

Em votação a primeira parte, assim redigida: 
"Art. 6º Compete à Comissão Executiva de 

Defesa da Borracha licenciar as quantidades de 
alastômeros têrmo-plásticos a serem produzidas no 
País, de modo a não prejudicar a produção nacional, 
não estabelecendo para isso as necessárias cotas 
de consumo". 

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores 
que aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
Em votação o parágrafo único da emenda 

número 4, assim redigido: 
"Parágrafo único. Uma vez que a nova indústria 

prove estar em condições de exportar, a Comissão 
 

Executiva de Defesa da Borracha pode autorizar a 
liberação do produto à base dessa exportação". 

O SR. CUNHA MELLO (para encaminhar a 
votação) *: – Senhor Presidente, a emenda tinha 
duas partes, pois que se referia ao artigo 6º e criava 
o parágrafo único. 

Desde que o objetivo dêste está contido no 
artigo, eu, em combinação com o próprio Senador 
Moura Andrade, formulei o requerimento, a fim de que 
fôsse aceito o Art. 6º e rejeitado o Parágrafo único. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
parágrafo único do art. 6º. 

Os Srs. Senadores que aprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está rejeitado. 
Em votação a Emenda número 5, que tem 

pareceres contrários das Comissões de Economia e 
de Finanças e pela constitucionalidade, não entrando 
no mérito da Comissão de Constituição e Justiça. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
E' a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 5 
 
"Art. 7º A Comissão Executiva de Defesa da 

Borracha fixará as cotas de consumo da borracha 
importada, assim como dos seus sucedâneos, 
elastômeros ou plastômeros termo-plásticos e látices 
naturais ou sintéticos de origem estrangeira, 
condicionando ao fato de não prejudicar a produção 
nacional, levando em conta sempre o preço e o 
volume da mesma produção nacional". 

O SR. PRESIDENTE: – A Emenda número 7 
recebeu na Comissão de Economia, subemenda 
substitutiva. 

Em face disso, passa-se a votar em primeiro 
lugar, a subemenda substitutiva. Se aprovada, fica 
automàticamente rejeitada a Emenda número 7. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, V. Exa. anuncia a votação da 
Emenda número 7. A de número 6 já foi votada? 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE: – A Emenda número 6 

foi votada e aprovada ontem, de acôrdo com 
requerimento de preferência. 

Em votação a subemenda substitutiva à 
Emenda número 7. 

O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, pedira a Vossa Excelência mandasse 
proceder à leitura do texto da subemenda 
substitutiva. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 1º Secretário vai 
proceder à leitura da subemenda substitutiva. 

E' lida a seguinte: 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 7 
 
Substitua-se pelo seguinte: 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – Os arts. 5º e 8º da Lei número 86, de 6 

de setembro de 1947, passam a ter a seguinte 
redação: 

"A Comissão Executiva da Defesa da 
Borracha se constituirá de cinco representantes da 
produção, indicados pelos Govêrnos dos Estados do 
Amazônas, Pará, Mato Grosso, Bahia e São Paulo; 
um representante dos Territórios produtores de 
borracha, designado pelo Ministério da Fazenda, um 
representante do Ministério da Agricultura; um 
representante da Federação Nacional da Indústria; 
um representante da Federação Nacional do 
Comércio; e um representante do Banco da 
Amazônia S. A. 

Parágrafo único. A nomeação e demissão dos 
membros da Comissão serão feitas pelo Presidente 
da República, mediante proposta das entidades 
referidas neste artigo, e se reunirão na Capital 
Federal, sob a presidência do Ministro da Fazenda 
ou do funcionário que êste designar para substituí-lo 
nessa função". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda substitutiva que acaba de ser  
lida. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda número 7. 

E' a seguinte a emenda prejudicada: 
 

EMENDA Nº 7 
 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ... Os arts. 5º e 8º da Lei número 86, de 6 

de setembro de 1947, passam a ter a seguinte 
redação: 

"A Comissão Executiva da Defesa da Borracha 
se constituirá de representantes da produção, sendo 
um indicado pelo Governador do Estado do Amazonas, 
outro pelo do Pará, outro pelo de Mato Grosso e outro 
pelo Ministro da Fazenda, em nome dos Territórios 
produtores de borracha; um representante da indústria 
indicado pelas emprêsas fabris de artefatos de 
borracha; e um pelo Banco da Amazônia S. A. 

Parágrafo único. A nomeação e demissão dos 
membros da Comissão serão feitos pelo Presidente da 
República, mediante proposta das entidades referidas 
neste artigo e se reunirão na capital federal, sob a 
presidência do Ministro da Fazenda ou do funcionário 
que êste designar para substituí-lo nessa função. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda número 8 que tem pareceres favoráveis das 
Comissões de Economia e de Finanças e favorável 
quanto à constitucionalidade, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
E' a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 8 
 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ... Do lucro líquido obtido nas operações 

de compra e venda da borracha nacional, o Banco 
de Crédito da Amazônia S. A. não poderá auferir, a 
nenhum título, lucro ou vantagem de qualquer 
natureza, superior a um cruzeiro (Cr$ 1,00), por quilo 
de borracha vendida. 

Parágrafo único. Ao fechar o seu balanço 
anual, o Banco de Crédito da Amazônia S. A. 
creditará a todos quantos lhe hajam vendido  
borracha, o lucro líquido entre o preço pago no ato da 
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entrega da borracha e o obtido na venda, deduzida a 
vantagem a que se refere este artigo. 

O SR. PRESIDENTE: – Terminada a votação. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 75, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Saúde, os créditos especiais de 
Cr$ 1.500.000,00 para atender ao pagamento dos 
auxílios concedidos à Policlinica Geral do Rio de 
Janeiro pela Lei número 2.119, de 27-11-1953, e ao 
Hospital do Pronto Socorro da cidade de João Pessoa, 
no Estado da Paraíba (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude de requerimento do Senhor Senador Gilberto 
Marinho e outros Senhores Senadores, aprovado na 
sessão de 20 do mês em curso), dependente de 
parecer da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
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 75, DE 1957 

 
(Nº 4.821-C-1954, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Saúde, os créditos especiais de Cr$ 
1.500.000,00 e de Cr$ 15.000.000,00 para atender ao 
pagamento dos auxílios concluídos à Policlinica Geral 
do Rio de Janeiro pela Lei número 2.119, de 27 de 
novembro de 1953, e ao Hospital do Pronto Socorro 
da cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), 
para atender ao pagamento do auxílio anual 
concedido pela Lei número 2.119, de 27 de 
novembro de 1953, no exercício de 1954; à 
Policlínica Geral do Rio de Janeiro. 

Parágrafo único. O auxílio, de que trata  
êste artigo, deverá ser entregue com  
observância dos compromissos instituídos no art. 2º 
daquela Lei. 

Art. 2º E' também autorizado o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros), como auxílio ao Hospital 
do Pronto Socorro da cidade de João Pessoa, no 
Estado da Paraíba. 

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

Eleição da Comissão Especial de 9 membros 
para iniciar imediatamente os estudos sôbre o 
problema da reforma das tarifas das alfândegas 
(Comissão criada em virtude do Requerimento 
número 173, de 1957, do Senhor Senador Filinto 
Müller, aprovado na sessão de 20 do corrente). 

O SR. PRESIDENTE: – Suspendo a sessão 
por dez minutos, a fim de que os Srs. Senadores se 
munam de cédulas para votação. 

Está suspensa a sessão. 
(A sessão é suspensa às 16 horas e cinco 

minutos e é reaberta às 16 horas e quinze minutos). 
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão. 
Vai-se proceder à chamada. 
 
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS 

SRS. SENADORES: 
Vivaldo Lima – Mourão Vieira –Cunha Mello 

– Prisco dos Santos – Lameira Bittencourt –  
Arêa Leão – João Mendes – Mendonça Clark 
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– Onofre Gomes – Fernandes Távora – Ruy Carneiro – 
João Arruda – Argemiro de Figueiredo – Nelson Firmo 
– Ezechias da Rocha – Rui Palmeira – Júlio Leite – 
Lourival Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães 
– Attilio Vivacqua – Lutterbach Nunes – Arlindo 
Rodrigues – Alencastro Guimarães – Caiado de Castro 
– Lineu Prestes – Frederico Nunes – Pedro Ludovico – 
Sylvio Curvo – João Villasbôas – Filinto Müller – 
Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco 
Gallotti – Daniel Krieger – Mem de Sá – (36). 

São recolhidas 36 cédulas que, apuradas, dão 
o seguinte resultado: 

 
Gaspar Velloso................................................... 36 
Carlos Lindenberg.............................................. 36 
Cunha Mello........................................................ 36 
Alencastro Guimarães......................................... 36 
Daniel Krieger..................................................... 36 
Juracy Magalhães............................................... 35 
Mem de Sá......................................................... 36 
Júlio Leite........................................................... 36 
Lineu Prestes...................................................... 36 
Fernandes Távora.............................................. 1 

 
O SR. PRESIDENTE: – Proclamo eleitos para 

integrarem a Comissão Especial os Senhores 
Senadores Gaspar Velloso, Carlos Lindenberg, Cunha 
Mello, Alencastro Guimarães, Daniel Krieger, Juracy 
Magalhães, Mem de Sá, Júlio Leite e Lineu Prestes. 

Votação, em discussão única, da redação final da 
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
número 44, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 67.800.000,00 para pagamento de 
dotações destinadas a estabelecimentos de ensino 
superior (redação oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer número 328, de 1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 

E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 
à Câmara dos Deputados: 

Redação final da Emenda do Senado  
ao Projeto de Lei da Câmara número 44, de 1957, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 67.800.000,00, para pagamento de  
dotações destinadas a estabelecimentos de ensino 
superior. 

Ao art. 1º (Emenda número 1-C). 
Onde se diz: 
"...para pagamento, no exercício de 1956, das 

dotações constantes do Orçamento Geral da 
União..." 

Diga-se: 
"...para pagamento das dotações constantes 

do Orçamento Geral da União relativo ao exercício 
de 1955..." 

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar o 
estudo da emenda do Senado ao Projeto de  
Lei da Câmara número 44, de 1957, designo  
o nobre Senador Sr. Daniel Krieger. 

Votação, em discussão única, da  
redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
número 11, de 1956, que aprova o ato do  
Tribunal de Contas denegatório de registro ao 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Dorimendonte Teixeira Ferrer e sua 
espôsa Necita de Souza Ferrer, para 
financiamento de obras destinadas à irrigação 
das terras de sua propriedade, situadas no 
Município de Lavras da Mangabeira, Estado  
do Ceará (redação oferecida pela Comissão  
de Redação, em seu Parecer número 331, de 
1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Em  
votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a  
redação final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
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E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à promulgação. 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo número 11, de 1956, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas denegatório de registro ao 
contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
Dorimendonte Teixeira Ferrer e sua esposa Necita 
de Souza Ferrer. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou e eu, nos têrmos do artigo 77, § 1º, da 
Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1957 
 
Art. 1º E' mantida a decisão por que o Tribunal 

de Contas, em sessão realizada a 31 de maio de 
1955, denegou registro ao contrato celebrado a 24 
de novembro de 1954, entre o Ministério da 
Agricultura e Dorimendonte Teixeira Ferrer e sua 
espôsa Necita de Souza Ferrer, para financiamento 
de obras de irrigação em terras de propriedades dos 
segundos contratantes, situadas no Município de 
Lavras da Mangabeira, no Estado do Ceará. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Votação, em discussão única, da redação final 
do substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo número 33, de 1956, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas denegatória de 
registro ao têrmo de contrato entre o Ministério da 
Aeronáutica e Clodoaldo Dantas Mota, em 
aditamento ao contrato de 28 de dezembro de 1954, 
regulando os serviços e vantagens, a partir de 1 de 
janeiro de 1955, do professor de matemática do 
segundo ciclo colegial, na Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar, de Barbacena, Estado de Minas 
Gerais (redação oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer número 333, de 1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redação 
final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à Câmara dos Deputados: 
Redação final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1956, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao têrmo de contrato entre  
o Ministério da Aeronáutica e Clodoaldo Dantas 
Mota. 

 
Substitutivo 

 
Ao projeto: 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
"Aprova o têrmo aditivo ao contrato celebrado 

entre o Ministério da Aeronáutica e Clodoaldo Dantas 
Mota". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o têrmo de 25 de março de 

1955, aditivo ao contrato celebrado a 28 de 
dezembro de 1954, entre o Ministério da Aeronáutica 
e Clodoaldo Dantas Mota, professor de matemática 
do segundo ciclo colegial na Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar, para percepção dos abonos, a que se 
referem as Leis números 1.765, de 18 de dezembro 
de 1952 e 2.412, de 1º de fevereiro de 1955 e no 
qual o Tribunal de Contas recusara registro em 
sessão realizada a 9 de agôsto de 1955. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar na 
outra casa do Congresso, o estudo do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo número 
33, de 1956, designo o nobre Senador, Sr. Lima 
Guimarães. 

Votação, em discussão única, da redação  
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 50,  
de 1956, que mantém a decisão do Tribunal de 
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Contas denegatória de registro ao contrato celebrado 
entre o Govêrno do Território Federal do Acre e 
Palmerinha de Figueiredo, para desempenhar a 
função de professor, na Escola Técnica de Comércio 
Acreana daquele Território (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer número 334, 
de 1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à promulgação: 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo número 50, de 1956, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas denegatória de 
registro ao contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Acre e Palmerinda de 
Figueiredo. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou e eu, nos têrmos do artigo 77, § 1º, da 
Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1957 
 
Art. 1º E' mantida a decisão por que o Tribunal 

de Contas, em sessão realizada a 3 de maio de 
1955, denegou registro ao contrato celebrado a 1º de 
janeiro de 1954 entre o Govêrno do Território Federal 
do Acre e Palmeirinha de Figueiredo, para 
desempenhar a função de professor, na Escola 
Técnica de Comércio Acreana, naquele Território. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Votação, em discussão única, da redação  
final do Projeto de Decreto Legislativo número  
58, de 1956, que aprova o Convênio de  
Cooperação para o estudo do apro- 
 

veitamento da energia hidráulica dos rios Acaraí e 
Mondaí, firmado pelo Brasil e pela República do 
Paraguai, redação oferecida pela Comissão de 
Redação, em seu Parecer número 335, de 1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à promulgação: 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo número 58, de 1956, que aprova o 
Convênio de Cooperação para o estudo do 
aproveitamento da energia hidráulica dos rios Acaraí 
e Mondaí, firmado entre o Brasil e a República do 
Paraguai. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou e eu, nos têrmos do artigo 66, inciso I, da 
Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1957 
 
Art. 1º E' aprovado o Convênio de Cooperação 

para o estudo do aproveitamento da energia 
hidráulica dos rios Acaraí e Mondaí, firmado entre o 
Brasil e a República do Paraguai, a 20 de janeiro de 
1956. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Votação, em discussão única, da redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 1956, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao têrmo aditivo ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e Dellyo 
de Almeida Alvares, para desempenhar a função de 
professor na Escola Preparatória de Cadetes do Ar 
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em 
seu Parecer número 336, de 1957). 
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à promulgação: 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 60, de 1956, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória de registro de têrmo 
aditivo ao contrato celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e Dellyo de Almeida Alvares. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou e eu, nos têrmos do artigo 77, inciso I, da 
Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1957 
 
Art. 1º E' mantida a decisão por que o Tribunal 

de Contas, em sessão realizada a 12 de dezembro 
de 1955, denegou registro ao têrmo de 3 de agôsto 
do mesmo ano, aditivo ao contrato celebrado a 18 de 
fevereiro, também, de 1955, entre o Ministério da 
Aeronáutica e Dellyo Almeida Alvares, para 
desempenhar a função de professor de química do 
segundo ciclo colegial na Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Votação, em discussão única, da redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 1957, que 
aprova o ato do Tribunal de Contas denegatório de 
registro ao contrato celebrado entre o Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio e a firma 
Poligráfica Lambert Ltda. (redação oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 337, de 
1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redação 
final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à promulgação: 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 7, de 1957, que aprova o ato do Tribunal de Contas 
denegatório do registro ao contrato celebrado entre o 
Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a firma 
Poligráfica Lambert Ltda. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou e eu, nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, 
da Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1957 
 
Art. 1º É mantida a decisão por que o Tribunal 

de Contas, em sessão realizada a 12 de dezembro 
de 1955, denegou registro ao têrmo de 3 de agôsto 
do mesmo ano, aditivo ao contrato celebrado a 18 de 
fevereiro, também, de 1955, entre o Ministério da 
Aeronáutica e Dellyo Almeida Alvares, para 
desempenhar a função de professor de química do 
segundo ciclo colegial na Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 242, de 1955, que estende as disposições sôbre 
férias constantes do Decreto-lei número 5.452, de 1 
de maio de 1943, modificado pelas Leis ns. 816,  
de 9 de setembro de 1949, e 1.530, de 26 de 
novembro de 1951, aos estivadores, conferentes e 
consertadores de carga e descarga, vigias portuários 
e mais trabalhadores autônomos, que executem 
serviços agrupados por intermédio de sin- 
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dicatos, caixa portuária ou entidade congênere, 
tendo pareceres, sob números 287 a 289, de  
1957, das Comissões: de Constituição e  
Justiça, favorável, propondo, porém, retificação de 
redação; de Legislação Social e de Finanças, 
contrários. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
E' o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 242, DE 1955 

 
(Nº 2.937-B, de 1953, na Câmara dos Deputados) 

 
Estende as disposições sôbre férias, 

constantes de Decreto-lei número 5.452, de 1 de 
maio de 1943, modificado pelas leis ns. 816, de 9 de 
setembro de 1949, e 1.530, de 26 de dezembro de 
1951, aos estivadores, conferentes e consertadores 
de carga e descarga, vigias portuários e mais 
trabalhadores autônomos, que executem serviços 
agrupados por intermédio de sindicatos, caixa 
portuária ou entidade congênere. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Aplicam-se aos estivadores, 

conferentes e consertadores de carga e descarga, 
vigias portuários e mais trabalhadores autônomos 
que executem serviços agrupados por intermédio 
de sindicato, caixa portuária ou entidade 
congênere, as disposições sôbre férias, constante 
do Título II, Capítulo IV do Decreto-lei  
número 5.452, de 1 de maio de 1943, modificado 
pelas Leis ns. 816, de 9 de setembro de  
1949 e 1.530, de 26 de dezembro de 1951, 
 

respeitadas as determinações desta lei que atendem 
as peculiaridades de exercício profissional dos 
trabalhadores por ela abrangidos. 

Art. 2º Considera-se empregador, para os 
efeitos desta lei, o sindicato, caixa portuária ou 
entidade congênere, a que estiver filiado o 
trabalhador. 

Art. 3º O direito a férias é adquirido após cada 
período de 12 (doze) meses de exercício 
profissional, tendo a duração proporcional aos dias 
de trabalho, na forma estabelecida no artigo 4º. 

Parágrafo único. Considera-se período de 
exercício profissional aquêle em que o trabalhador, 
em 12 (doze) meses, tenha prestado serviços, por 
um número determinado de dias, que será fixado 
para cada pôrto do país, de acôrdo com as suas 
características, pelo Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, após audiência das Delegacias de 
Trabalho Marítimo e das entidades interessadas, 
fixação esta que deverá ser feita em prazo de 90 
(noventa) dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 4º Fixado o número mínimo de dias de 
trabalho em 12 (doze) meses, correspondente ao 
período aquisitivo das férias, terão os trabalhadores 
direito às mesmas, na seguinte proporção: 

a) 20 (vinte) dias úteis aos que tiverem ficado 
à disposição da entidade durante todo o período e 
não tenham mais de 6 (seis) faltas, justificadas ou 
não, nesse período; 

b) 15 (quinze) dias úteis aos que tiverem 
ficado à disposição da entidade por tempo superior a 
3/4 (três quartos) do período; 

c) 11 (onze) dias aos que tiverem ficado à 
disposição da entidade por tempo superior a 2/4 
(dois quartos) do período; 

d) 7 (sete) dias aos que tiverem ficado à 
disposição da entidade por tempo superior a 1/4 (um 
quarto) do período. 

Art. 5º As férias serão concedidas por 
intermédio das entidades referidas no artigo 1º, 
ficando instituída uma taxa de 6% (seis por  
cento) a ser cobrada das emprêsas que utilizarem  
os serviços dos trabalhadores abrangidos por 
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esta lei, calculada sôbre o montante dos salários 
pagos. 

§ 1º A taxa criada neste artigo, para atender 
ao pagamento das férias, não poderá ter outra 
diretiva, podendo ùnicamente ser retirado do total 
apurado na arrecadação, uma percentagem fixada 
até o limite máximo de 5% (cinco por cento), que se 
destinará ao custeio dos serviços de arrecadação e 
escrituração em cada entidade arrecadadora. 

§ 2º O Presidente da República, mediante 
representação das entidades interessadas, 
encaminhará por intermédio do Ministério do 
Trabalho, Indâstria e Comércio, que poderá elevar ou 
reduzir a taxa estabelecida neste artigo, ou a 
percentagem prevista no parágrafo antecedente, se 
porém manifestamente insuficientes ou exageradas 
para o fim a que se destinam. 

§ 3º Enquanto não se proceder ao 
reajustamento de taxa porventura pleiteado, as 
entidades aludidas no artigo. 1º poderão cobrir as 
insuficiências da arrecadação, destinada ao 
cumprimento desta lei, reembolsando-se no exercício 
seguinte das importâncias dispendidas. 

§ 4º A taxa estabelecida neste artigo poderá 
ser diferentemente para cada uma das classes 
especificadas no artigo 1º, por ato do Presidente da 
República, mediante proposta do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, por solicitação das 
entidades interessadas. 

Art. 6º O período da concessão das férias será 
determinado pela entidade respectiva, com escala 
prèviamente organizada, de modo a não perturbar os 
serviços portuários. 

Art. 7º Para o pagamento das férias com 
observância da proporcionalidade estabelecida no 
artigo 4º, o cálculo do valor-dia será feito dividindo-se 
a remuneração média mensal da respectiva 
categoria profissional verificada nos últimos 12 
(doze) meses, por 30 (trinta), apurando-se o total a 
ser pago pela multiplicação do valor obtido pelo 
número-dia a que fizer jus o trabalhador. 

Parágrafo único. Será considerada como data 
limite para o cálculo de cada período, a da 
publicação desta lei. 

Art. 8º Prescreve em 2 (dois) anos, o direito de 
pleitear a reparação de qualquer ato infringente de 
dispositivo contido nesta lei. 

Art. 9º Compete à Delegacia do Trabalho 
Marítimo de cada região a fiscalização do cumprimento 
das disposições desta lei, ficando sujeitos os infratores 
à multa de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr$ 1.000,00 
(mil cruzeiros), que reverterá em benefício dos seus 
serviços de fiscalização. 

Art. 10. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) 
dias após a sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 14, de 1957, que estende a jurisdição das Juntas 
de Conciliação e Julgamento do Distrito Federal aos 
Municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, 
Nilópolis e Nova Iguaçu, no Estado do Rio de 
Janeiro, tendo pareceres favoráveis, sob números 
169 e 265, de 1957, das Comissões de: Constituição 
e Justiça e de Legislação Social. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa três 

emendas que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – Ficam criadas uma Junta de Conciliação 

e Julgamento na cidade de Corumbá e outra na 
cidade de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso. 

Parágrafo único. A jurisdição da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Campo Grande, 
abrangerá a Comarca de Maracajú. 

 
Justificação 

 
Já é considerável a afluência de processos 

trabalhistas nessas duas Comarca, devido às grandes 
indústrias que ali se estabeleceram, dos serviços  
das Estradas de Ferro Noroeste do Brasil, Bra- 
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sil-Bolivia e da Navegação dos Rios Paraguai e seus 
afluentes. 

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1957. – 
João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – A jurisdição da Junta de Conciliação e 

Julgamento de Cuiabá, as Comarcas de Leverger, 
Poconé, Poxoreu, Rosário Oeste e Diamantina, no 
Estado de Mato Grosso. 

 
Justificação 

 
Na impossibilidade de se criarem Juntas de 

Conciliação e Julgamento nas Comarcas referidas na 
emenda, é de tôda conveniência estender-se a elas 
a Jurisdição da Junta da Capital do Estado da qual 
são vizinhas. 

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1957. – 
João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art. E' criada na Justiça do Trabalho, Segunda 

Região, uma Junta de Conciliação e Julgamento na 
cidade de Taubaté, Estado de São Paulo. 

 
Justificação 

 
O Município de Taubaté constitui o mais 

poderoso centro industrial do Vale do Paraíba, no 
Estado de São Paulo. Atualmente, a Justiça do 
Trabalho acha-se sob jurisdição de Juiz de Direito,  
que não pode, como é natural, atender às centenas  
de reclamações trabalhistas que lhe são submetidas, 
não estando ao seu alcance dirimir as pendências  
entre empregados e empregadores, antes de  
decorrido um lapso de tempo excessivo e 
extremamente prejudicial aos interêsses dos 
trabalhadores. Processa-se, em todo o Vale do 
Paraíba, um amplo movimento trabalhista tendente à 
obtenção da Justiça especializada da Junta de 
Conciliação e Julgamento na cidade de Taubaté. 
Grandes concentrações de operários têm sido feitas 
para êsse fim, reclamando nos Sindicatos e nas Praças 
 

públicas o direito à Junta de Conciliação e 
Julgamento, a ser localizada na cidade de Taubaté. 
E' injusta a atual situação ali reinante; está em 
nossas mãos corrigir essa injustiça e assegurar êsse 
inestimável serviço às classes trabalhadoras daquela 
próspera região, na qual Taubaté é a sua mais 
vibrante forja de trabalho. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1957. – 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa). 

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

Encerrada. 
O projeto, com as emendas, volta às 

Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação  
o requerimento nº 183, de autoria do nobre  
Senador Caiado de Castro, anteriormente  
lido. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o 
Regimento, havendo o nobre Senador pedido a 
palavra, fica adiada a votação do requerimento para 
a sessão seguinte. 

Está esgotada a matéria constante do avulso 
da Ordem do Dia. 

Antes de encerrar a sessão, convoco os Srs. 
Senadores para sessão extraordinária, hoje, às 21 
horas. 

Nada mais havendo que tratar, encerro  
a sessão, designando para a próxima a  
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única do 

Requerimento nº 177, de 1957, do Senhor Senador 
Nelson Firmo, solicitando à transcrição, nos Anais do 
Senado, de manifesto dirigido ao povo brasileiro 
sôbre o ajuste para instalação, no Arquipélago de 
Fernando de Noronha, de uma base de projéteis 
teleguiados. 

2 – Votação, em discussão única,  
do Projeto de Lei da Câmara nº 277, 
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de 1956, que retifica, sem ônus, a Lei nº 2.135,  
de 1953, que estima a Receita e fixa a Despesa  
da União para o exercício financeiro de  
1954, tendo pareceres, sob ns. 1.174, de 1956  
e 160 e 344, de 1957, da Comissão de Finanças, 
favoráveis ao projeto e à emenda de  
Plenário. 

3 – Votação, em discussão única, do  
Projeto de Lei da Câmara nº 398, de 1956, que 
retifica, sem ônus, a Lei nº 2.368, de 9-12-54, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1955, tendo Pareceres,  
sob ns. 167 e 351, de 1957, da Comissão de 
Finanças, favoráveis ao projeto e à emenda de 
Plenário. 

4 – Discussão única do Requerimento nº 183, 
de 1957, do Sr. Senador Caiado de Castro, 
solicitando a transcrição nos Anais do Senado do 
"Boletim Informativo", publicado pela Câmara do 
Distrito Federal. 

5 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 27, de 1955, que regula  
o repouso remunerado para os empregados  
que trabalham à base de comissão, tendo 
Pareceres ns; 352 a 354, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e Justiça, contrário; 
de Economia, favorável; e de Legislação Sociall, 
contrário. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 13, de 1957, que cria uma zona franca na 
cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, 
e dá outras providências, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 274 a 276, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e justiça; de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

7 – Discussão única do Projeto de  
Decreto Legislativo nº 6 de 1955, originário  
da Câmara dos Deputados que aprova a 
Convenção sôbre Asilo Diplomático firmada na  
X Conferência Interamericana, reunida em 
Caracas, em março de 1954, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 329 e 330, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e justiça; e de 
Relações Exteriores. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 30 minutos. 

"BOLETIM INFORMATIVO" QUE SE 
PUBLICA NOS TËRMOS DO REQUERIMENTO Nº 
183, DO SR. CAIADO DE CASTRO, APROVADO 
NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22-5-1957. 

 
PROJETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL  

Nº 1, DE 1957 
 

Substitua-se o § 4º do art. 4º do Ato das 
Disposições Transitórias, pelo seguinte: 

Efetuada a transferência da Capital Federal, o 
atual Distrito Federal passará a integrar o território do 
Estada do Rio de Janeiro. 

 
Justificação 

 
A transferência da Capital do País para o 

planalto central de Goiás, embora seja uma idéia 
antiga, permaneceu durante muito tempo, no plano 
desses projetos que representam um belo sonho. 
Belo demais, porém distante e quase inatingível. 

Nos últimos tempos, entretanto, desarquivada 
e remoçada, a idéia da mudança da Capital para o 
interior do Pais, já preconizada na primeira 
Constituição Republicana, passou, como que 
Sazonada, a ser discutida e a impor-se. 

A última Constituição determina, no parágrafo 
4º, artigo 4º, das suas Disposições Transitórias que, 
Iogo que seja transferida a Capital da República para 
o planalto central, o território do atual Distrito Federal 
passará a constituir o Estado da Guanabara. Por 
outro lado, a Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro recomenda no art. 46, do Ato das 
Disposições Transitôrias, que o Estado envide todos 
os esforços para recuperar o território que 
atualmente constitui o Distrito Federal. 

O atual Presidente da República, durante sua 
campanha eleitoral, prometeu reiteradamente 
realizar a mudança da Capital Federal. Eleito e 
empossado, não esqueceu a promessa; mas, ao 
contrário, nomeou uma comissão para estudar o 
assunto, e, pouco depois, lançava a pedra 
fundamental da futura metrópole. Tem declarado, 
além disso, Sua Excelência, que há de passar o 
Govêrno ao seu sucessor, já na nova Capital. 

Acontece que entre os numerosos  
problemas que suscita a transferência 
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da Capital da República, figura, em primeiro plano, 
para os cariocas e fluminenses, e ainda para todos 
os brasileiros, a situação do atual Distrito Federal. 
Sem maior exame e sem prévia consulta, dispõe a 
Constituição Federal a transformação dêste território 
num microscópico Estado da Guanabara. Todavia 
uma tal solução, ainda que por absurdo fôsse 
exequível aberra da tradição e da história e bem 
assim das normas mais elementares, que, 
modernamente, devem presidir à formação 
geográfica, administrativa e econômica de um 
Estado. 

Geogràficamente, o atual Distrito Federal 
representa para um Estado território inexpressivo e 
irrelevante; inexistente ou invisível nos mapas 
escolares do Brasil. Um tal Estado seria assim, 
apenas uma ficção geográfica, na escala dos mapas 
comuns e não teria sequer representação especial. 
Comparado aos menores Estados da União 
històricamente formados, ainda seria um pigmeu. 
Administrativamente, teríamos uma capital da qual 
não dependeria nenhum município que não fôsse um 
prolongamento dela mesmo. Em compensação, 
como capital ela seria uma grande cabeça sem 
corpo. Já possui cêrca de três milhões de habitantes, 
e antes de 1980 terá de cinco a seis milhões. 
Convenhamos, que um tal Estado seria antes um 
amontoado de cidades do que Estado. 
Econômicamente todo Estado deve bastar-se a si 
mesmo e o Distrito Federal depende quase 
inteiramente dos Estados vizinhos, para a sua 
subsistência imediata e do Govêrno da República, 
em função do qual foi criado e existe como um 
município sui generis. Apesar de ser o Acre um 
território histórico e de extensão (120 vêzes maior do 
que o Distrito Federal) ainda não foi considerado 
apto para ser elevado à categoria de Estado; apesar 
da importância econômica e estratégica dos outros 
territórios federais. todos incomparàvelmente 
maiores do que o Distrito Federal, não se pretendeu 
até hoje transformar nenhum dêles em Estado. 
Parece-me, pois, em face da realidade e do bom-
senso, que o Estado da Guanabara já  
nasceu irremediàvelmente condenado ao  
olvido, a menos que se queira transformar uma fan- 
 

 

tasia evanescente, em um atentado deliberado 
contra esta magnífica cidade, criando-se, à sua custa 
urna unidade sem raízes históricas, nem proporções 
adequadas. 

Parte integrante da antiga província do Rio de 
Janeiro, na qual se achava encravado, como 
encravado permaneceu a então Província do Rio de 
Janeiro, é ainda hoje inferior em extensão a vários 
municípios dêsse Estado. Logo após a proclamação 
da Independência, quando o Govêrno imperial 
necessitava estabelecer imediatamente uma sede 
para a administração do País, tomou expressamente 
por empréstimo à então Província do Rio de janeiro, 
o território que passou a constituir o Município 
Neutro. Fluminense continuará, não sòmente os 
naturais dessa Província, senão também os naturais 
desta Capital. Feita a República, um Decreto do 
Governo Provisório estabeleceu que o antigo 
Município Neutro passaria a denominar-se Distrito 
Federal, com a mesma extensão e limites do outro e 
que os naturais dêstes municípios passariam a 
denominar-se cariocas. Carioca, o novo e gentílico, 
evidentemente era um nome de crisma, porquanto, 
fluminense, o nome de batismo, permaneceria ainda 
por muito tempo ligado a numerosas sociedades 
civis e firmas comerciais, por fôrça da tradição e das 
leis. 

O Distrito Federal continuava uma concessão 
da antiga Província, que na mesma data passava a 
denominar-se Estado do Rio de Janeiro. 

Ora, o atual Estado do Rio de Janeiro era e é o 
sucessor físico e jurídico da extinta Província. 
Nenhuma lei, antes ou depois alterou, no todo ou em 
parte, os têrmos em que aquela concessão se 
processou. Física, moral, geográfica, jurídica e 
esteticamente, o Distrito Federal continua parte 
integrante e inalienável do Estado do Rio, em cujo 
território se acha encravado, cujo litoral continua e de 
cuja história e formação participa. Cessada a causa, 
cessam os efeitos. Cessada, pois, a alta função dêste 
território como sede do Govêrno do país, deverá êle 
automàticamente voltar a integrar o Estado do Rio, ao 
qual sempre pertenceu e ainda pertence. Cessão 
expressa e consentida de um Govêrno a outro, seja 
qual fôr o tempo que ela durou, jamais constituirá 
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alienação definitiva ou como tal pode ser aprovada. 

Qualquer outra solução para o atual Distrito 
Federal, após transferência, só seria aconselhável 
em face dos supremos interêsses do Brasil. 

Para a Nação, entretanto, nenhuma solução 
mais sábia e condizente com os seus propósitos do 
que o regresso dêste Município à sua antiga 
Unidade. Dentro dela, poderá êle, sem atritos e sem 
falsa condição, impulsionar de modo imprevisível o 
desenvolvimento do Estado e seguir projetando 
luminosamente, dentro e fora do território nacional, o 
nome do Brasil. 

Sala das Sessões, em 21-2-57. – Arlindo 
Rodrigues. – Ezechias da Rocha. – Domingos 
Vellasco. – Mendonça Clark. – Mathias Olympio. – 
Onofre Gomes. – Gomes de Oliveira. – Othon Mader. 
– Otacíliq Jurema. – Ary Vianna. – Francisco Gallotti. 
– Sylvio Curvo. – Vivaldo Lima. – Mourão Vieira. – 
Ruy Carneiro. – Júlio Leite. 

À Comissão Especial que dará parecer sabre 
a Emenda Constitucional nº 1, de 1957. 

Na sessão de 25 de fevereiro de 1957, nos 
têrmos do artigo 162 do Regimento Interno do 
Senado Federal, foi eleita a Comissão Especial que 
deverá dar parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1957, que dispõe sôbre a 
anexação do atual Distrito Federal ao Estado do Rio. 

Com a presença de 32 Senhores Senadores, 
procedeu-se a eleição, sendo proclamada eleita a 
seguinte Comissão: 

Senadores: Gilberto Marinho – Caiado de 
Castro – Francisco Gallotti – Gaspar Velloso – Remy 
Archer – Sá Tinoco – Ruy Carneiro – Cunha Mello – 
Lourival Fontes – Lima Guimarães – Argemiro de 
Figueiredo – Daniel Krieger – João Villasbôas – 
Attilio Vivacqua – Lino de Mattos e Mem de Sá. 

 
REQUERIMENTO Nº 39, DE 1957 

 
Requeiro que, por intermédio da Mesa, sejam 

solicitadas ao Exmo. Senhor Presidente do I. B, G. 
E.: 

1º) Oferece o Distrito Federai condições 
geográficas para a constituição de um Estado? 

2º) Em caso afirmativo, seria possível ou 
conveniente a fragmentação da Cidade do Rio de 
Janeiro em municípios, desde que injunções ou 
interesses políticos assim o exijam? 

3º) Dada a hipótese da divisão do Distrito 
Federal em vários municípios, com a criação de 
novos municípios urbanos ou cidades, sedes dos 
respectivos municípios, qual a sorte que lògicamente 
deve ter a atual Cidade do Rio de Janeiro? 

Poderia permanecer 1 (um) município em 
relação aos outros municípios e ser a capital do novo 
Estado ou deveria dividir-se ela própria em tantos 
municípios quantos são os seus atuais distritos? 

4º) Nesta hipótese e prevendo-se, desde já, a 
criação do Estado da Guanabara, formado inteiramente 
de centros urbanos, contíguos e sucessivos ou células 
exclusivamente nucleadas. poderia êsse conglumerado 
de cidades municípios justificar-se, orgânica e 
geogràficamente, como um Estado? 

5º) Em caso afirmativo, será ou não 
aconselhável uma nova divisão territorial do Brasil, 
na qual se adote critério mais lógico e científico? 

6º) Admitindo-se que a Cidade do Rio de Janeiro 
venha a ser fracionada, qual o critério a ser adotado e 
como escolher, entre as cidades resultantes do 
fracionamento, a cidade-fração que servirá de Capital? 

7º) Por que razão o mapa do Estado do Rio de 
Janeiro inclui sempre o Distrito Federal? O simples 
fato de ser o Distrito Federal a única parte da 
Federação que está fisicamente contida dentro de 
outra determina ou justifica êsse vêzo cartográfico? 

8º) O território do Distrito Federal está incluído 
na Baixada Fluminense ou é, em parte uma 
continuação dela? 

9º) Geográfica e politicamente, qual a melhor 
solução para o Distrito Federal, depois da 
transferência da Capital da República? Convém fazer 
dêle o Estado da Guanabara, como preceitua a 
Constituição ou transformar o referido território em 
município fluminense esta Cidade do Rio de Janeiro 
em sede do Município e Capital do Estado do Rio de 
Janeiro? 

Sala das Sessões, em 9 de março de 1957. – 
Arlindo Rodrigues. 
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A voz da estatística, publicada no Anuário do Conselho Nacional de Estatística, de 1956, permite-nos ressaltar a 
situação excelente do Distrito Federal, em confronto com o Estado do Rio de Janeiro, apesar da enorme desigualdade 
de extensão territorial do solo fluminense, cêrca de 31 vêzes e frações, maior que a Terra Carioca. 

Vejamos a fala dos números: 
 

Posição Geográfica 
 

Direção Norte, Sul (N. S.) 
 

Estado do Rio – 2º 35' 56" 
 
Distrito Federal – 0º 19' 05" 

 
Distância Angular 

   
Estado do Rio – 288 km. 
 
Distrito Federal – 35 km. 

 Distância Linear 

 
Direção Este, Oeste (E.O.) 

 
Estado do Rio – 3º 55' 02" 
 
Distrito Federal – 0º 41' 10" 

 
Distância Angular 

   
Estado do Rio – 406 km. 
 
Distrito Federal – 70 km. 

 Distância Linear 

 
Area Territorial: Total 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................... 42.588 
Distrito Federal.................................................................................................................................................. 1.356 

 
Hidrográfica (Potencial Hidráulico) 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................... 543.100 
Distrito Federal.................................................................................................................................................. 600 

 
População – Ano 1956 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................... 2.623 
Distrito Federal.................................................................................................................................................. 2.852 

 
Produção Extrativa de Indústrias de Minerais 

 
Ano de 1955 – Valor (Cr$ 1 000) 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................... 26.213 
Distrito Federal.................................................................................................................................................. 16.430 

 
Extração de Sal 

 
Ano de 1955 – Valor (Cr$ 1 000) 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................... 34.562 
Distrito Federal..................................................................................................................................................  

 
Produção Agrícola – Estabelecimentos Agropecuários 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................... 40.652 
Distrito Federal.................................................................................................................................................. 5.266 

 
Produção Industrial (censo 1953) 

 
Diversas Classes da Indústria – Estabelecimentos 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................... 1.786 
Distrito Federal.................................................................................................................................................. 4.172 
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Maiores Classes da Indústria – Posição, na relação geral 
 

1º – São Paulo............................................................................................................................................. 1.696 
2º – Pernambuco.......................................................................................................................................... 1.159 
3º – Minas Gerais......................................................................................................................................... 989 
4º – Distrito Federal...................................................................................................................................... 928 
5º – Rio Grande do Sul................................................................................................................................ 867 
6º – Estado do Rio....................................................................................................................................... 598 

 
Indústria Têxtil 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................. 97 
Distrito Federal................................................................................................................................................ 89 

 
Total de Operários 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................. 21 657 
Distrito Federal............................................................................................................................................... 30 043 

 
Média Mensal de Operários 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................. 19 872 
Distrito Federal............................................................................................................................................... 27 369 

 
Valor da Produção Têxtil 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................. 1.566.046 
Distrito Federal............................................................................................................................................... 2 440.856 

 
Produção Alimentícia 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................. 587 
Distrito Federal................................................................................................................................................ 958 

 
Total de Operários 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................. 17 410 
Distrito Federal................................................................................................................................................ 18 383 

 
Valor da Produção Alimentícia – Resultados de 1954 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................. 4 663 653 
Distrito Federal................................................................................................................................................ 6 067 813 

 
Quantidade Industrial de Couros Salgados (1955) 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................... 8 231 
Distrito Federal................................................................................................................................................. 2 550 

 
Valor da Produção de Couro Salgado (1955) 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................... 69 918 
Distrito Federal................................................................................................................................................. 25 351 

 
Valor da Produção de Couros Secos (1955) 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................... 1.832 
Distrito Federal.................................................................................................................................................  

 
Indústria Farmacêutica (1954) 

 
Estado do Rio.................................................................................................................................................... 3 
Distrito Federal.................................................................................................................................................. 4 

 
Capital Aplicado na Indústria Farmacêutica 

 
Estado do Rio................................................................................................................................................... 2 029 
Distrito Federal................................................................................................................................................. 69 803 
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Indústria do Trigo em grão moído (1955) 
 

Estado do Rio.......................................................................................................................................................... 114.902 
Distrito Federal........................................................................................................................................................ 519.318 
  

Abate de Reses (1955) 
 

Estado do Rio 
 Distrito Federal 

Bovinos.................................................................................................................................. 433.578 148.075 
Suínos.................................................................................................................................... 140.001 40.123 
Ovinos.................................................................................................................................... 3.440 5.675 
Caprinos................................................................................................................................            8.787              65.324 

TOTAL:...................................................................................................................... 585.806 259.197 
 

Produção de Açúcar – Número de Fábricas (total) 
 

Estado do Rio.......................................................................................................................................................... 3.921 
Distrito Federal........................................................................................................................................................ 10 

 
Meio de Transporte 

 
I – Rêde ferroviária em tráfego 
Números absolutos: 
 

Estado do Rio.......................................................................................................................................................... 2.676 
Distrito Federal........................................................................................................................................................ 152 

 
II –Rodoviação (Extensão da Rêde Rodoviária em Tráfego). 
Números Absolutos: 
 

Estado do Rio.......................................................................................................................................................... 17.409 
Distrito Federal........................................................................................................................................................ 1.963 

 
III – Navegação (Organização Portuária) 
a) Coordenadas Geográficas 
 

 Latitude Longitude (W.Gr.)  
Estado do Rio................................................................................. 22º54'15" 43º10'14"  
Distrito Federal............................................................................... 22º54'23" 43º10'21"  
 

c) Movimento de Mercadorias e aproveitamento dos cais nos portos organizados 
 

Estado do Rio.......................................................................................................................................................... 123.935 
Niterói...................................................................................................................................................................... 36.780 
Angra dos Reis........................................................................................................................................................ 87.155 
Distrito Federal........................................................................................................................................................ 5.573.149 

 
(Movimento Marítimo) 

 
a) Entradas segundo os portos, por unidades de Federação 
 

 Número de Navios Tonelagem de Registro 
  (1.000 t) 
Angra dos Reis.......................................................................... 229 260 
Cabo Frio.................................................................................. 380 51 
Niterói........................................................................................ 247 68 
 ______ ______ 
Estado do Rio Total................................................................... 856 379 
Distrito Federal Total................................................................. 4.610 12.865 

 
IV – Aeronáutica Civil 
2 – Movimento de Tráfego Aéreo-Comercial, por Unidades da Federação –1954 
 

Estado do Rio – Números de aeroportos................................................................................................................ 2 
Passageiros desembarcados.................................................................................................................................. 8.492 
Passageiros embarcados........................................................................................................................................ 8.728 
Distrito Federal – Números de aeroportos.............................................................................................................. 3 
Passageiros desembarcados.................................................................................................................................. 527.992 
Passageiros embarcados........................................................................................................................................ 528.271 
 



– 514 – 
 

Movimento Bancário 
 
I – Todos os Bancos e Casas Bancárias 
1 – Número de Estabelecimentos e Capital, Segundo a Nacionalidade e a Categoria dos Estabelecimentos. 
b) Especificação, por Unidades da Federação – 1955 
Estado do Rio – Números de Estabelecimentos em 31-12; – Total = 131 – Capital em 31-12 (Cr$ 1.000) – Total 198.000 
Distrito Federal – Números de Estabelecimentos em 31-12 – Total 344 – Capital em 31-12 (Cr$ 1.000) – Total = 2.949 

940 
2 – Empréstimos ás Atividades Econômicas 
a) Especificação, por Unidades da Federação – 1955 
Saldos em 31-12 (Cr$ 1.000) 
 

Estado do Rio........................................................................................................................................................ 1.456.262 
Distrito Federal...................................................................................................................................................... 10.838.285 

 
3 – Financiamentos Concedidos às Atividades Econômicas 
a) Financiamentos em vigor – 1955 
Segundo os ramos beneficiados – Total: 
 

Estado do Rio........................................................................................................................................................ 2.966 
Distrito Federal...................................................................................................................................................... 366 

 
Comércio 

 
I – Comércio Exterior 
4 – Especificação, por Unidades da Federação e Portos – 1955. 
 

a) – Quantidade (t)  
  

 Exportação Importação 
Estado do Rio................................................................................................................ 16.896 74.958 
Distrito Federal.............................................................................................................. 754 641 4 302 112 
   

b) – Valor (Cr$ 1.000)  
   
 Exportação Importação 

Estado do Rio................................................................................................................ 569 724 171.325 
Distrito Federal.............................................................................................................. 9.040.782 20.200.795 

 
II – Comércio Interestadual 
Cabotagem 
 

c) Especificação, por Unidades da Federação – 1954.  
   
 Exportação Importação 
 Quantidade (t) 
Estado do Rio.......................................................................................................................... 22.370 218.899 
Distrito Federal........................................................................................................................ 549.936 1.768.985 

 
Renda Nacional 

 
III – Especificação por Unidades da Federação 
1 – Resumo – 1955 Estimativas (Cr$ 1.000.000)             dentro da tabela 
2 – Segundo os tipos de Pagamento – 1955 Estimativas (Cr$ 1.000.000) 
Total 
 

Estado do Rio........................................................................................................................................................ 23.251,8 
Distrito Federal...................................................................................................................................................... 80.828,1 

 
3 – Segundo os Ramos de Atividade – 1955 Estimativas (Cr$ 1000 000) 
 
Estado do Rio:  

Agricultura.............................................................................................................................................................. 6.541,2 
Indústria.................................................................................................................................................................. 5,263,1 
Comércio................................................................................................................................................................ 2.515,7 
Serviço................................................................................................................................................................... 3.640,8 
Aluguéis.................................................................................................................................................................. 940,5 
Govêrno.................................................................................................................................................................. 1.890,0 
Transporte e Comunicações.................................................................................................................................. 2.049,3 
Intermediários Financeiros..................................................................................................................................... 402,3 

TOTAL 23.251,9 
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Distrito Federal:  
Agricultura................................................................................................................................... 704,3 
Indústria...................................................................................................................................... 16,741,7 
Comércio..................................................................................................................................... 12,830,2 
Serviço........................................................................................................................................ 13,866,7 
Aluguéis...................................................................................................................................... 5,158,0 
Govêrno...................................................................................................................................... 12,892,7 
Transporte e Comunicações....................................................................................................... 11,003,1 
Intermediários Financeiros.......................................................................................................... 7,631,4 

TOTAL.............................................................................................................................. 80.828,1 
 

Consumo 
 

I – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes Derivado do Petróleo. 
Segundo as Espécies, por Unidades da Federação – 1955 
Quantidade Consumida (1000 litros) 

 
Estado do Rio:  

Gasolinas: Aviação..................................................................................................................... 570 
"Premium"................................................................................................................................... 5.775 
Comum Álcool anidro.................................................................................................................. 74.040 
Querosene:................................................................................................................................. 98.286 
Óleos "Diesel":............................................................................................................................ 82.907 
Combustível................................................................................................................................ 401.953 
Lubrificante.................................................................................................................................. 7.950 
"Signal"........................................................................................................................................  
Gás Liquefeito:......................................................................................................................... 9.810 

Distrito Federal:  
Gasolinas: Aviação..................................................................................................................... 86.280 
Premium...................................................................................................................................... 39.440 
Comum e Alcool anidro............................................................................................................. 367.208 
Querosene.................................................................................................................................. 126.335 
Óleos "Diesel"........................................................................................................................... 292.706 
Combustível................................................................................................................................ 431.620 
Lubrificante............................................................................................................................... 36.149 
"Signal"........................................................................................................................................ 34 
Gás Lique.feito:......................................................................................................................... 33.412 

 
II – Consumo de Energia Elétrica, nos Municípios das Capitais – 1955 – Consumo (1000 kmh) – 

 
Estado do Rio (Niterói) – Total................................................................................................... 87.084 
Distrito Federal – Total............................................................................................................... 1.592.426 

 
IV – Números Índices do Custo de Vida Observado nos Municípios das Capitais 
I – Especificação, segundo os Itens da Despesa – 1955 
Números Índices (média do Brasil em 1948 -100 

Estado do Rio: 
Alimentação............................................................................................................................... 298 
Habitação.................................................................................................................................. 602 
Vestuário................................................................................................................................... 244 
Higiene...................................................................................................................................... 242 
Transporte:.................................................................................................................................. 214 
Luz e Combustível..................................................................................................................... 123 
Custo de vida em geral............................................................................................................. 309 

Distrito Federal:  
Alimentação............................................................................................................................... 300 
Habitação.................................................................................................................................. 810 
Vestuário................................................................................................................................... 330 
Higiene...................................................................................................................................... 261 
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Transporte .................................................................................................................................................................... 531 
Luz e Combustível ........................................................................................................................................................ 160 
Custo de vida em geral ................................................................................................................................................. 345 
  

Cooperativismo 
 

Cooperativas Registradas no Ministério da Agricultura, segundo o caráter e por Unidades da Federação – 1955 
 

Existentes em 31–12 
 

Estado do Rio ............................................................................................................................................................... 205 
Distrito Federal ............................................................................................................................................................. 184 
  

Trabalho 
I – Identificação Profissional 

 
1 – Número de Carteiras Profissionais expedidas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio – 1955 
 

Estado do Rio – Total ................................................................................................................................................... 35.528 
Distrito Federal – Total ................................................................................................................................................. 76.938 

 
2 – Renda Arrecadada pela Expedição de Carteiras Profissionais, em primeira via, por Unidades da Federação – 1955 

 
Renda Arrecadada (Cr$) 

 
Estado do Rio – Total ................................................................................................................................................... 177.640 
Distrito Federal – Total ................................................................................................................................................. 384.690 

 
3 – Arrecadação proveniente de carteiras profissionais expedidas e de Registros efetuados, por Unidades da Federação 

– 1955 
 

Renda Arrecadada (Cr$) 
 

Estado do Rio:  
Expedição de Carteiras Profissionais – Total ............................................................................................................... 179.070 
Registros efetuados – Total .......................................................................................................................................... 3.770 

Distrito Federal:  
Expedição de Carteiras Profissionais – Total ............................................................................................................... 607.610 
Registros efetuados – Total........................................................................................................................................... 116.468 

 
II – Junta de Conciliação e Julgamento 

 

 

1 – Processos solucionados, por Unidades da Federação  
 

 

Estado do Rio – Total.................................................................................................................................................... 2.712 
Distrito Federal – Total ................................................................................................................................................. 20.234 

 
2 – Movimento Geral por Unidades da Federação – 1955  
 

 

Número de Reclamações 
 

Estado do Rio:  
Recebidas...................................................................................................................................................................... 3.503 
Solucionadas ................................................................................................................................................................ 2.712 

Distrito Federal:  
Recebidas ..................................................................................................................................................................... 27.104 
Solucionadas ................................................................................................................................................................ 20.234 

 
III – Organização Sindical 

 

 

3 – Distribuição dos Sindicatos, por Unidades da Federação – 1955  
 

 

Estado do Rio:  
de empregados.............................................................................................................................................................. 93 
de empregadores ......................................................................................................................................................... 53 
de profissões liberais .................................................................................................................................................... 4 

TOTAL .............................................................................................................................................................. 150 
Distrito Federal:  

de empregados ............................................................................................................................................................. 90 
de empregadores.......................................................................................................................................................... 120 
de profissões liberais .................................................................................................................................................... 10 

TOTAL 220 
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4 – Inquérito Sindical – 1954  
a) Número de Sindicatos que responderam ao inquérito, por Unidades da Federação 
 
Estado do Rio: 

Sindicatos existentes – Total....................................................................................................... 145 
Sindicatos Informantes – Total..................................................................................................... 107 

Distrito Federal: 
Sindicatos existentes – Total....................................................................................................... 216 
Sindicatos informantes – Total..................................................................................................... 193 

 
b) Número de Associados dos Sindicatos, por Unidades da Federação 
 

Número de Associados 
Segundo os Sindicatos 

 
Estado do Rio – Total................................................................................................................... 67.687 
Distrito Federal – Total................................................................................................................. 298.888 

 
5 – Despesa realizada com assistência social, segundo os Sindicatos por Unidades da Federação 
 

Importâncias Despendidas (Cr$)  
Segundo os Sindicatos 

 
 

Estado do Rio: 
de empregados............................................................................................................................ 3.099.960 
de empregadores......................................................................................................................... 406.223 
de profissões liberais................................................................................................................... – 

TOTAL............................................................................................................................... 3.506.183 
Distrito Federal: 

de empregados............................................................................................................................ 39.434.450 
de empregadores......................................................................................................................... 7.635.257 
de profissões liberais................................................................................................................... 713.645 

TOTAL............................................................................................................................... 47.833.352 
 
g) Número de Volumes e freqüência anual das bibliotecas mantidas pelos Sindicatos, por Unidades 

da Federação – 1954 
 
Estado do Rio: 

de empregados – Número de volumes........................................................................................ 6.221 
Freqüência anual......................................................................................................................... 3.452 
de empregadores – Número de volumes..................................................................................... 786 
Freqüência anual......................................................................................................................... 113 
de profissões liberais – Número de volumes............................................................................... – 
Freqüência anual......................................................................................................................... – 

Distrito Federal: 
de empregados – Número de volumes........................................................................................ 27.817 
Freqüência anual......................................................................................................................... 12.634 
de empregadores – Número de volumes..................................................................................... 15.659 
Freqüência anual......................................................................................................................... 2.588 
de profissões liberais – Número de volumes............................................................................... 5.973 
Freqüência anual......................................................................................................................... 520 

Estado do Rio: 
Total número de volumes............................................................................................................. 7.007 

Distrito Federal: 
Total número de volumes............................................................................................................. 49.449 

Estado do Rio: 
Total: Freqüência anual............................................................................................................... 3.565 

Distrito Federal: 
Total: Freqüência anual............................................................................................................... 15.742 
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V – Profissões Liberais 
 

Profissionais militantes, segundo as principais profissões, por Unidades da Federação – 1954 
 

Profissionais Militantes 
 

Estado do Rio: 
Médicos ........................................................................................................................................... 1.003 
Dentistas .......................................................................................................................................... 737 
Farmacêuticos ................................................................................................................................. 607 
Agrônomos ...................................................................................................................................... 123 
Veterinários ..................................................................................................................................... 74 
Engenheiros .................................................................................................................................... 272 

Distrito Federal: 
Médicos ............................................................................................................................................ 6.113 
Dentistas .......................................................................................................................................... 2.745 
Farmacêuticos.................................................................................................................................... 1.829 
Agrônomos ........................................................................................................................................ 316 
Veterinários ..................................................................................................................................... 157 
Engenheiros .................................................................................................................................... 3.514 

 
Educação 

 

III – Ensino Primário 
 

 

B) Ensino Fundamental Comum  
8 – Principais resultados no fim do primeiro mês letivo, por Unidades da Federação – 1956 (*) 
b) Ensino Municipal  
a) Unidades Escolares, Corpo Docente e Alunos matriculados.  
 
Estado do Rio: 

Unidades Escolares: 1.202 Corpo Docente – Total ........................................................................ 2.011 
Alunos matriculados – Total ............................................................................................................ 73.805 

Distrito Federal:  
Unidades Escolares......................................................................................................................... 315 
Corpo Docente – Total..................................................................................................................... 4.168 
Alunos matriculados – Total............................................................................................................. 160.658 

 
b)Distribuição dos alunos matriculados segundo as séries Estado do Rio 

 

 
 Alunos matriculados:  
1ª Série...................................................................................................................................... 51.899 
2ª Série ...................................................................................................................................... 12.608 
3ª Série...................................................................................................................................... 7.211 
4ª Série ...................................................................................................................................... 2.087 
5ª Série ...................................................................................................................................... – 

 TOTAL................................................................................................................................ 73.805 
 

Distrito Federal 
 

 Alunos matriculados:  
1ª Série ...................................................................................................................................... 56.547 
2ª Série ...................................................................................................................................... 39.083 
3ª Série ...................................................................................................................................... 36.190 
4ª Série ...................................................................................................................................... 28.838 
5ª Série ...................................................................................................................................... – 

 TOTAL................................................................................................................................ 160.658 
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c) Ensino Particular  
a) Unidades Escolares, Corpo Docente e alunos matriculados.  
 
Estado do Rio: 

 

Unidades Escolares ........................................................................................................................ 505 
Corpo Docente – Total .................................................................................................................... 1.436 
Alunos matriculados – Total ............................................................................................................ 43.805 

Distrito Federal:  
Unidade Escolares .......................................................................................................................... 904 
Corpo Docente – Total.................................................................................................................... 2.753 
Alunos matriculados – Total............................................................................................................ 80.132 

 
b) Distribuição dos alunos matriculados, segundo as séries. 

 

Estado do Rio 
 

 

 Alunos matriculados:  
1ª Série............................................................................................................................................ 20.823 
2ª Série............................................................................................................................................ 9.433 
3ª Série Benedito Magno de Lacerda.............................................................................................. – 
4ª Série............................................................................................................................................ 5.659 
5ª Série............................................................................................................................................ – 

 TOTAL 43.805 
 

Distrito Federal 
 

 

 Alunos matriculados:  
1ª Série:...................................................................................................................................... 34.880 
2ª Série ...................................................................................................................................... 17.894 
3ª Série ...................................................................................................................................... 15.488 
4ª Série ...................................................................................................................................... 11.870 
5ª Série ...................................................................................................................................... – 

 TOTAL................................................................................................................................. 80.132 
 

(*) Dados sujeitos a retificação 
 

IV – Ensino Extraprimário  
B) Principais resultados, segundo as categorias do ensino, por Unidades Escolares – 1954 
1 – Unidades Escolares  
Segundo as categorias do ensino: 
 

 

Estado do Rio Distrito Federal 
Secundário .............................................. 162 Secundário............................................... 294 
Agrícola ................................................... 8 Agrícola.................................................... 3 
Industrial .................................................. 21 Industrial................................................... 34 
Comercial ................................................ 62 Comercial ................................................ 88 
Artístico .................................................... 38 Artístico.................................................... 142 
Pedagógico .............................................. 35 Pedagógico.............................................. 47 
Superior ................................................... 20 Superior.................................................... 95 
Outros Ensinos......................................... 242 Outros Ensinos ........................................ 956 

  TOTAL ......................................... 588   TOTAL.......................................... 1.659 
 
2 – Corpo Docente. 

 

Segundo as categorias de ensino: 
 

 

Estado do Rio Distrito Federal 
Secundário .............................................. 2.210 Secundário............................................... 5.738 
Agrícola ................................................... 95 Agrícola.................................................... 24 
Industrial .................................................. 461 Industrial................................................... 841 
Comercial................................................. 646 Comercial ............................................... 1.309 
Artístico .................................................... 125 Artístico.................................................... 905 
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Pedagógico ................................................... 389 Pedagógico...................................... 705 
Superior ........................................................ 302 Superior........................................... 2.520 
Outros Ensinos.............................................. 610 Outros Ensinos................................ 3.081 

TOTAL ................................................. 4.838 TOTAL..................................... 15.126 
  

3 – Matrícula Geral  
Segundo as categorias de ensino: 
 

 

Estado do Rio Distrito Federal 
Secundário ................................................... 29 468 Secundário....................................... 73.364 
Agrícola ........................................................ 878 Agrícola............................................. 36 
Industrial ...................................................... 1.278 Industrial........................................... 1.537 
Comercial ..................................................... 5.211 Comercial......................................... 12.426 
Artístico ........................................................ 1.035 Artístico............................................ 7.197 
Pedagógico ................................................... 1.870 Pedagógico....................................... 4.786 
Superior ........................................................ 4.537 Superior............................................ 13.845 
Outros Ensinos.............................................. 14.726 Outros Ensinos................................. 88.116 

TOTAL.................................................. 59.003 TOTAL...................................... 201.307 
 
4 – Conclusões de Curso 
Segundo as categorias do ensino: 
 

 
 

Estado do Rio Distrito Federal 
Secundario ....................................................... 4.094 Secundário........................................ 12.451 
Agrícola ............................................................ 163 Agrícola............................................ 10 
Industrial........................................................... 127 Industrial .......................................... 269 
Comercial.......................................................... 981 Comercial ......................................... 2.290 
Artístico ............................................................ 149 Artístico............................................ 1.559 
Pedagógico ...................................................... 529 Pedagógico....................................... 1.679 
Superior ........................................................... 991 Superior............................................ 2.444 
Outros Ensinos................................................. 5.188 Outros Ensinos................................. 28.854 

TOTAL ................................................... 12 222 TOTAL 49.644 
 
V – Despesas Públicas com o Ensino e a Cultura – 1954 
3 – Despesas Estaduais, por Unidades da Federação 
 

 

Estado do Rio Distrito Federal 
Despesas (Cr$ 1 000) Despesas (Cr$ 1 000) 

De Manutenção De Manutenção 
Pessoal.................................................... 147.496.968 Pessoal..................................... 112.608.190 
Material ................................................... 5.470.000 Material..................................... 68.948.200 
Despesas diversas.................................. 29.223.230 Despesas diversas.................... 296.242.738 

TOTAL .......................................... 182.190.198 TOTAL................................ 447.799.128 
Com Subvenções e auxílios.................... 26.018.600 Com Subvenções e auxílios..... 152.625.000 

TOTAL GERAL.............................. 208.208.798 TOTAL GERAL.................. 630.424.128 
 
I – Receita e Despesas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
2 – Receita Arrecadada, por Unidades da Federação – 1954 
 

Estado do Rio Distrito Federal 
Arrecadação (Cr$ 1 000) Arrecadação (Cr$ 1 000) 

União........................................................ 953.650 União .......................................... 17.535.357 
Estados e Distrito Federal........................ 1.238.023 Estados e Distrito Federal.......... 6.211.144 

TOTAL GERAL................................ 2.691.389 TOTAL GERAL..................... 23.746.501 
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3 – Receita tributária arrecadada, por unidade da Federação – 1954 
 

Estado do Rio 
Arrecadação (Cr$ 1.000) 

União................................................. 867.134 
Estados e Distrito Federal................. 1.208.676 
TOTAL GERAL.................................. 2.377.954 

 

Distrito Federal 
Arrecadação (Cr$ 1.000) 

União................................................ 11.186.440 
Estados e Distrito Federal................ 5.316.199 
TOTAL GERAL................................ 16.502.559 

 

 
II – Receita e Despesa da União 

 
B – Receita arrecadada, segundo a natureza 

 
2 – Especificação, por Unidades da Federação – 1955 

 
Estado do Rio 

Arrecadação (Cr$ 1.000) 
Ordinária 

Tributária........................................... 1.144.243 
Patrimonial........................................ 2.956 
Industrial........................................... 1.572 
Diversas............................................ 22.692 

TOTAL....................................... 1.171.463 
Extraordinários.................................. 53.193 

 

 
TOTAL GERAL.......................... 1.224.656 

 

Distrito Federal 
Arrecadação (Cr$ 1.000) 

Ordinária 
Tributária............................................ 14.887.953 
Patrimonial......................................... 1.579.676 
Industrial............................................. 823.627 
Diversas............................................. 627.983 

TOTAL........................................ 17.919.239 
Extraordinários................................... 1.045.717 

 

 
TOTAL GERAL........................... 18.964.956 

 

 
C – Receita tributária arrecadada 

 
1 – Impostos e Taxas, por Unidades da Federação – 1955 

 
Números Absolutos (Cr$ 1.000) 

Estado do Rio 
Arrecadação (Cr$ 1.000) 

Impostos 
Importação e afins............................. 339 
Consumo........................................... 583.332 
Renda e proventos de qualquer 
natureza............................................ 373.072 
Sêlos e afins...................................... 120.151 
Transferência de fundos para o 
exterior.............................................. – 
Sôbre energia elétrica....................... 62.917 
Sôbre Minerais do País..................... 1.962 

TOTAL....................................... 1.141.773 
TAXAS....................................... 2.469 
TOTAL GERAL......................... 1.144.242 

 

Distrito Federal 
Arrecadação (Cr$ 1.000) 

Impostos 
Importação e afins.............................. 710.930 
Consumo............................................ 3.425.759 
Renda e proventos de qualquer 
natureza............................................. 5.654.016 
Sêlos e afins....................................... 3.099.443 
Transferência de fundos para o 
exterior................................................ 1.683.877 
Sôbre energia elétrica......................... 148.030 
Sôbre Minerais do País...................... 511 

TOTAL......................................... 14.722.566 
TAXAS......................................... 165.387 
TOTAL GERAL............................ 14.887.953 

 

 
% Sôbre o Total 

 
Estado do Rio 

Arrecadação (Cr$ 1.000) 
Impostos 

Importação e afins............................. 0,02 
Consumo........................................... 3,35 
Renda e proventos de qualquer 
natureza............................................ 0,94 
Sêlos e afins...................................... 1,86 
Transferência de fundos para o 
exterior.............................................. – 

 

Distrito Federal 
Arrecadação (Cr$ 1.000) 

Impostos 
Importação e afins.............................. 31,61 
Consumo............................................. 19,65 
Renda e proventos de qualquer 
natureza.............................................. 29,36 
Sêlos e afins........................................ 48,10 
Transferência de fundos para o 
exterior................................................ 100,00 
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Sôbre energia elétrica 7,46 
Sôbre Minerais do País 4,30 
 TOTAL.............................................................. 2,38 
 TAXAS.............................................................. 0,62 
 TOTAL GERAL................................................. 2,37 

 

Sôbre energia elétrica 17,55 
Sôbre Minerais do País 1,12 
 TOTAL.......................................................... 30,69 
 TAXAS.......................................................... 41,39 
 TOTAL GERAL............................................. 30,77 

 

 
Percentagem sôbre o total geral da arrecadação nos dez principais Estados e no Distrito Federal 1955 

 
1º) São Paulo................................................................ 42,72 
2º) Distrito Federal........................................................ 30,77 
3º) Rio Grande do Sul................................................... 7,86 
4º) Minas Gerais............................................................ 4,37 
5º) Pernambuco............................................................ 3,03 

 

6º) Estado do Rio......................................................... 2,37 
7º) Bahia...................................................................... 2,04 
8º) Paraná.................................................................... 1,96 
9º) Santa Catarina........................................................ 1,22 

10º) Pará......................................................................... 0,65 
 

 
2 – Receita dos Impostos sôbre as Mercadorias e sôbre a Propriedade e a Renda por Unidade da Federação – 1955 

Estado do Rio – Arrecadação (Cr$ 1.000) 
Impostos sôbre as mercadorias................................................................................................................................................. 583.671 
Impostos sôbre a propriedade e a renda.................................................................................................................................... 373.072 

Distrito Federal – Arrecadação (Cr$ 1.000)  
Impostos sôbre as mercadorias................................................................................................................................................. 4.136.689 
Impostos sôbre a propriedade e a renda................................................................................................................................... 5.654.016 
 F – Impôsto de renda e proventos de qualquer natureza  
 2 – Dados de Lançamentos, referentes a pessoas físicas  
 

b) – Número de Contribuintes 
Estado do Rio 5.472 

 

Distrito Federal 53.832 
 

 
III – Receita e Despesa dos Estados e do Distrito Federal 

1. Previsão Orçamentária – 1956 
a) Receita prevista, segundo a natureza 

Estado do Rio 
TOTAL GERAL......................................................... 2.168.655 

 

Distrito Federal 
TOTAL GERAL........................................................ 11.34.400 

 

 
2. Balanço – 1955 – Receita Arrecadada 

 
Estado do Rio.................................................... 1.751.148 

 

Distrito Federal......................................................... 7.657.650 
 

 
Despesa Realizada 

 
Estado do Rio.................................................... + 1.810.074 

 

Distrito Federal......................................................... + 8.428.184 
 

 
Saldo ou "Deficit" 

 
Estado do Rio.................................................... - 7.926 

 

Distrito Federal...................................................... - 770.534 
 

 
IV Dívida Pública 

 
3. Dívida Interna Fundada 

 
b) – Estados e Distrito Federal – 1955 

 
Saldos em Circulação em 31-XII (Cr$ 1.000) 

 
Estado do Rio............................................................... 605.913 

 

Distrito Federal............................................................ 24.359 
 

 
2. Dívida Externa 

 
a) Saldos em Circulação, segundo os empréstimos – 1955 

 
Saldos em Circulação em 31-XII (Cr$ 1.000) Plano A 

Estado do Rio............................................................. 733.660 
 

Distrito Federal........................................................... 57.38.280 
 

 
Plano B (33/4. 

 
Estado do Rio............................................................. 1.208.100 

 

Distrito Federal............................................................ 618.760 
 

 
Comparecimento de Eleitores nas eleições de 3 de Outubro de 1954 

 
Estado do Rio............................................................. 485.430 

 

Distrito Federal............................................................ 693.336 
 

 
Renovação dos Títulos Eleitorais, organizados pelo Serviço de Estatística do Tribunal Superior Eleitoral, o qual organizou o quadro 

demonstrativo: 
 

Estado do Rio Distrito Federal 
Eleitorado atual............................................................. 852.782 
renovado....................................................................... 51.366 
percentagem................................................................. 6% 

 

Eleitorado atual............................................................. 992.459 
renovado....................................................................... 156.853 
percentagem................................................................. 16 

 

 
Trabalho organizado por Ariosto Berna, no Serviço do Boletim da Câmara do Distrito Federal 
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DIVERSAS FASES DA AUTONOMIA 
 

Na Assembléia Constituinte de 91 
 

Coube às Bancadas do Norte, do Centro e do 
Sul, definir, na Assembléia Constituinte de 1890, a 
fixação da realidade histórica da Autonomia Carioca, 
enquanto predominavam, por um fenômeno 
psicológico, a paixão e a incompreensão entre as 
Bancadas carioca e fluminense. Nas sessões de 13 e 
15 de dezembro de 1890 e de 30 de janeiro de 1891, 
discutiu-se a causa fundamental da emancipação da 
"mui leal e heróica Cidade de São Sebastião", entre a 
intolerância de representantes cariocas e a ambição de 
alguns congressistas fluminenses. 

O carioca Quintino Bocayuva, radicado 
políticamente no Estado do Rio foi o principal inimigo 
da liberdade política e administrativa da sua terra 
natal. Sòmente devido à sua ação injusta, foi 
rejeitado o projeto da criação do "Estado da 
Guanabara", denominação sugerida, pela primeira 
vez, na Constituinte de 91, pelo Deputado Erico 
Coelho e ratificada, em memorável plebiscito 
popular, patrocinado pelo "O Globo", pela iniciativa 
do Presidente do Centro Carioca, professor 
Benevenuto Berna, em 1931, onde a expressão 
Guabanara alcançou grande votação, consagrando-
se então vitoriosa, pela decisão do Povo Carioca. 

Afigura-se-nos aconselhável conhecer os 
argumentos dêsses debates, para se ter uma visão 
clara de nossos erros de nossas virtudes. 

 
Na Assembléia Constituinte de 34 

 
O Partido Autonomista era chefiado pelo 

inesquecível Pedro Ernesto, cujo prestigio subiu tanto no 
conceito da opinião pública, projetando invulgarmente 
sua obra de homem público, que o fêz tombar, 
apunhalado pelas armas dos invejosos e ambiciosos. 

Esse Partido apresentou na Assembléia 
Constituinte, a emenda da Autonomia, aprovada por 
significante maioria, na sessão de 2 de julho de 
1934. 

Nenhuma restrição foi feita à criação do 
Estado da Guanabara, salvo por vozes isoladas. Os 
Anais da Assembléia confirmam o esclarecimento, 
destacando-se os brilhantes discursos  
do Deputado Jones Rocha. Na ocasião, 
 

o constituinte fluminense, Deputado General 
Cristóvão Barcelos, político de grande fôrça pessoal 
e eleitoral, um dos chefes da revolução de 1930, que 
governou, depois, o Estado do Rio, ocupando a 
tribuna da Assembléia Constituinte, na sessão de 7 
de dezembro de 1933, recordou o movimento, 
encabeçado quarenta anos antes, por Nilo Peçanha, 
autor da representação que mandava anexar o 
Distrito Federal ao Estado do Rio. Não obstante sua 
influência enorme. Nilo Peçanha foi derrotado e sua 
iniciativa não encontrou eco no seio da 
nacionalidade. Apesar de avivar o trabalho de Nilo 
Peçanha, o Deputado Cristóvão Barcelos 
manifestou-se favorável à Autonomia, embora sem 
renunciar à absurda hipótese de voltar o Distrito 
Federal ao Estado do Rio. Na ocasião, o ilustre 
militar discordou da escolha do nome a ser dado ao 
futuro Estado pela Assembléia Constituinte, 
sustentando a tese que o nome com o qual seria 
batizado o novo Estado, devia ser reservado ao Povo 
Carioca escolher. Só esqueceu de dizer que o 
vespertino "O Globo" e o Centro Carioca, pela 
iniciativa de Roberto Marinho e Benevenuto Berna, já 
haviam promovido o memorável plebiscito para saber 
igualmente o nome a ser dado ao Distrito Federal, 
elevado à categoria de Estado". 

O resultado dêsse plebiscito foi levado ao 
conhecimento do Presidente do Govêrno  
Provisório, Senhor Getúlio Vargas, na data da 
fundação da Cidade, em 20 de janeiro de 1932, na 
solenidade do lançamento da pedra fundamental do 
monumento dos fundadores da "mui leal e heróica 
Cidade". 

A Assembléia Constituinte aprovou a emenda 
constitucional que proporcionou ao Povo Carioca 
eleger o seu grande e benemérito governador, 
Prefeito Pedro Ernesto. 

A Autonomia foi cassada, em 1936, pela 
ciumada que a notável obra administrativa  
de Pedro Ernesto provocou no cenário da vida 
nacional, fortalecendo, dia a dia, o seu prestígio 
político. 

 
Na Assembléia Constituinte de 46 

 
Perante a Assembléia, os Deputados  

José Romero e Jonas Correia  
apresentaram a emenda constitucional, deter- 
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minando o restabelecimento da Autonomia do 
Distrito Federal. 

Também o Deputado Café Filho apresentou 
emenda às Disposições Transitórias, criando o 
Estado da Guanabara. Idêntica emenda apresentou 
o Deputado Jurandir Pires Ferreira, sendo usada, 
entretanto, a denominação "Estado Carioca". 

O trabalho do Deputado Café Filho contou 
com a colaboração do historiador carioca Afonso 
Várzea, prevendo-se a divisão dos bairros da Cidade 
de Municípios. 

Os debates foram agitados, pois o Presidente 
da República, Marechal Gaspar Dutra, apesar de 
assumir o compromisso de restabelecer a Autonomia 
do Distrito Federal, negou-se a cumprir a palavra e 
transmitiu ordens reservadas, para que fôsse 
rejeitada a Emenda, afirmando que assim procedia 
para evitar que a Prefeitura Carioca fôsse ocupada 
por um cidadão de idéias extremistas. 

Conseguiu, infelizmente, seu intento e 
retardou o restabelecimento da liberdade política do 
Povo Carioca. 

Só por isso fomos derrotados. No entanto, 
nenhum movimento de reação foi, na ocasião, 
encetado, em favor da reincorporação do Distrito 
Federal ao Estado do Rio, pelo pleno conhecimento 
que não encontraria apoio na Assembléia. 

Fica portanto, demonstrado que, nunca, nas 
três Assembléias Constituintes de 91, de 34 e de 46 
a idéia da fusão do Distrito Federal ao Estado do Rio 
alcançou a solidariedade tentada com grande 
esfôrço por um grupo de fluminenses. 

 
DIVERSAS NOTAS 

 
O artigo 72 da Constituição do Império 

completado pelo Ato Adicional, retirou a jurisdição da 
Assembléia Municipal do Rio de Janeiro, o Município da 
Côrte, que era sede do Govêrno Central e fôra, também, 
a Capital do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve. 

As terras cariocas pertenciam à Côrte  
lusa. 

O Govêrno Municipal da Cidade data  
de 1565, quando funcionou o primei- 
 

ro Conselho Municipal, criado pelo Governador-Geral 
Mem de Sá, a pedido do Povo. 

Tinha, no início de seu Funcionamento, 
dilatadas atribuições. Estas foram gradativamente 
restringidas, até que o Senado da Câmara, que 
funcionou em nossa Cidade, lhe cerceou a 
Autonomia. 

A verdadeira Câmara Municipal, sem a 
influência dos legisladores lusos, foi instalada em 
janeiro de 1830, em conseqüência da Lei de 1º de 
outubro de 1830, que deu nova organização às 
Câmaras Municipais. 

A decisiva influência dos legisladores  
cariocas, em favor dos interêsses do Brasil, 
concorreu para o reconhecimento de sua ação 
patriótica, com a assinatura da Lei nº 16, de 12 de 
agôsto de 1834, conhecida por Ato Adicional de 
1834, quando recebeu o nome de "Município 
Neutro". 

Obras para consulta: "Reorganização 
Municipal" (Marquês de Olinda); "Cartas Solitárias" 
(Tavares Bastos); "Autonomia Municipal" (Pedro de 
Araújo Lima); "Reforma Administrativa e Municipal" 
(Afonso Celso – Visconde de Ouro Prêto); 
"Campanhas Civilistas", (Rui Barbosa); 
"Reorganização das Províncias e dos Municípios" 
(Lafayete Rodrigues Pereira); "O Município na 
História e no Direito" (Afonso Celso); "Projeto nº 
1.809, de 1882" (Deputado Bezerra de Menezes), 
sôbre a organização municipal; "Projeto de 
Reorganização Municipal" (Deputado Conselheiro 
Paulino de Souza); "Anais das Assembléias 
Constituintes de 91, 34 e 46"; "A Margem da  
História da República" (Pontes de Miranda); "A 
Cidade do Rio de Janeiro e seu Têrmo" (J.  
Costa Ferreira); "Limites entre o Estado do Rio e o 
Distrito Federal", publicado pelo Prefeito Carlos 
Sampaio, laudo da Comissão Thomaz Delfino dos 
Santos, Geremário Dantas e Noronha Santos; 
"História do Rio de Janeiro", Clodomiro Vasconcelos 
(1928). 

O título de "mui leal e heróica Cidade" foi 
concedido pela Côrte Lusa, para premiar os esforços 
dos cariocas em prol do engrandecimento do Brasil, 
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TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO 
 
O atual território do Estado do Rio 

compreende tôda a antiga Capitania de  
São Tomé e uma grande parte da Capital de São 
Vicente. 

A Capitania de São Tomé também é 
conhecida pelo nome de Capitania da Paraíba do 
Sul, por causa do grande rio de igual nome. 
Estendia-se de um ponto da costa, chamado Baixo 
dos Pargos, próximo da foz do Rio ltapimirim, até 13 
léguas ao norte de Cabo Frio. 

Banhada, a leste, pelo Oceano Atlântico, 
confinava, ao norte, com a Capitania do Espírito 
Santo, ao sul, com a de São Vicente e a oeste, tinha, 
como limites, serras (pertencentes à Cordilheira 
Marítima) que, em grande curva, interrompida em 
alguns pontos, iam, da margem esquerda do Rio 
Macaé, até aos limites atuais com o Estado de Minas 
Gerais, porque a Capitania devia ter 30 léguas de 
costa, estendendo-se para o interior, muito além das 
serras referidas. 

A Capitania de São Vicente começava 13 
léguas ao norte de Cabo Frio, nas proximidades do 
Rio Macaé, e se estendia para o sul, contornando 
êsse Cabo, e atingindo um ponto da costa  
atual do Estado do Paraná. Os territórios dessas 
Capitanias é que hoje constituem o território do 
Estado do Rio. 

A Capitania de São Tomé foi doada,  
em 1536, a Pero de Góis Silveira. A Capitania de 
São Vicente foi doada a Martim Afonso de Souza, 
que partiu de Portugal em dezembro de 1530, 
chegando à Baía de Niterói a 30 de abril de 1531, daí 
seguindo para São Vicente, onde de preferência se 
fixou. 

Com a criação, posteriormente, das Capitanias 
de São Paulo e de Minas Gerais, a do Rio de Janeiro 
ficou muito reduzida, chegando, mesmo, em certa 
época, a compreender apenas a parte limitada, a 
leste, pela Ponta Negra e a oeste pela Serra do Mar 
(Parati). 

Criada a Província do Rio de Janeiro, foram 
anexados territórios, não só a leste como ao norte, 
fixando então seus novos limites, ou sejam, os 
atuais, compreendendo, a oeste, São Paulo, ao 
 

norte, Minas e Espírito Santo e, a leste e sul, o 
Oceano Atlântico. 

Resumindo, vemos que o território fluminense 
foi, primitivamente, parte das Capitanias do Estado 
de São Tomé e de São Vicente; mais tarde 
pertenceu à Capitania do Rio de Janeiro e é 
precisamente o território estabelecido, em 1834, para 
a antiga Província do Rio de Janeiro. 

A situação do Distrito Federal é igual à do 
Estado do Rio, que foi formado com territórios de 
diversas Capitanias. Quando se criou em 1835, a 
Província do Rio de Janeiro, a lei definiu os novos 
limites, onde o Município Neutro está figurado 
claramente no mapa. 

Dizer que o solo carioca pertence ao território 
fluminense, permite-nos também afirmar que o 
pequeno território que foi o Estado do Rio, limitado a 
Ieste pela Ponta Negra e a oeste pela Serra do Mar 
(Parati), cresceu com a incorporação de terras de 
outros Estados. Essa é a verdade histórica. 

 
A RESTAURAÇÃO DA CAPITANIA 

 
A Capitania de São Tomé, ou Paraíba do Sul, 

que compreendia, entre outras, as cidades de 
Campos e São João da Barra, em conseqüência de 
manobra do General Salvador Corrêa foi restaurada, 
em 1674, em proveito de seus filhos, Martim Corrêa 
de Sá e Benevides, 1º Visconde de Asséca e João 
Corrêa de Sá. 

Em 1677, eram fundadas as vilas de São 
Salvador dos Campos e de São João da Praia. 

Em 1711, o ouvidor do Rio de Janeiro, Dr. Carr 
Ribeiro, oficiou ao Govêrno luso, expondo a péssima 
situação em que se encontrava a Capitania, tendo 
recebido, como resposta, ordem para seqüestrá-la 
para a Coroa. 

A Vila de São Salvador dos Campos, hoje 
Município de Campos, pertenceu à Capitania do 
Espírito Santo e foi também seqüetrada para a Corôa. 

Em 1753, em Campos, o corregedor Sales 
Ribeiro, tornou efetiva a incorporação, para a Coroa, 
da Capitania de Paraíba do Sul. 

Há um trabalho de Alberto Lamego, intitulado 
"A Terra Goitacá", que narra os episódios que, em 
síntese, destacamos. 
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O PROGRESSO DA PROVÍNCIA 
 
A vinda do Príncipe D. João para a terra 

carioca, onde chegou a 7 de março de 1808,  
muito contribuiu para o progresso do Brasil, 
notadamente da Província do Rio de Janeiro, que se 
desenvolveu ràpidamente, crescendo o surto do 
progresso de suas indústrias rurais e da lavoura, 
pela necessidade de abastecer a Cidade do Rio de 
janeiro. 

O título de Defensor Perpétuo do Brasil foi 
conferido ao Príncipe Regente pela Câmara do Rio 
de Janeiro. 

Ao proclamar-se a independência do Brasil, a 
Província do Rio de Janeiro compreendia o território 
que hoje constitui o Distrito Federal e mais as vilas e 
cidades de Praia Grande, Sant'Ana de Macacu, 
Magé, Vila Nova, Cabo Frio, São Salvador 
(Campos), São João da Barra, Macaé, Angra dos 
Reis, Parati, Resende, São João Marcos e 
Cantagalo. O território da então Capital do Brasil 
pertencia à Côrte de Portugal, tanto que a Província 
Fluminense não tinha uma administração autônoma: 
era governada pelo Ministro dos Negócios do Império 
e da Justiça. 

Transformado o atual Distrito Federal em 
Capital do Império, imensos benefícios prestou aos 
fluminenses, cujo solo passou a ser fonte 
abastecedora dos cariocas. 

A Província do Estado do Rio só conquistou a 
Autonomia no segundo reinado, pelo Ato Adicional à 
Constituição, de 12 de agôsto de 1834, dela 
separando-se o Território do Distrito Federal. 

Se o território carioca e fluminense eram 
administrados pelo Ministro de Negócios do Império 
e da Justiça, onde encontrar apoio para reivindicação 
duvidosa? 

A organização das Províncias data da 
Constituição do Império e só depois é que se cogitou 
de limitar as Províncias. 

 
"A EVOLUÇÃO POLÍTICA DA TERRA CARIOCA 

 
Lançados os fundamentos da Cidade  

logo os moradores da Terra Carioca  
solicitam e obtêm as garantias do Con- 
 

selho da Câmara, que é instalada numa casa de 
pau-a-pique, no Morro Cara de Cão. 

Em 1573, é dividido em dois o govêrno-geral 
do Brasil que fôra fundado por D. João III, em 7 de 
janeiro de 1549, sendo designada a Cidade do Rio 
de Janeiro, como capital do novo govêrno geral, 
ficando-lhe sujeitas tôdas as capitanias do Sul, a 
começar do Espírito Santo, continuando a Cidade de 
S. Salvador a servir de centro às Capitanias de Pôrto 
Seguro para o Norte. 

Em 1577, é unificado, nas mãos de Lourenço 
da Veiga, com sede na Bahia, o sistema de dois 
governos. 

Em 1608, é dividido de novo o Brasil, pela 
Côrte de Madrid, em dois governos, sendo a Cidade 
do Rio de Janeiro, capital do Sul e a da Bahia, capital 
do Norte. 

Em 1677, a 25 de janeiro, é regularizada a 
administração civil do Brasil, ficando subordinados 
ao govêrno-geral da Bahia os governos de 
Pernambuco e do Rio de Janeiro que estavam 
daquêle independentes. 

O Decreto de 9 de janeiro de 1823, concede à 
Câmara Municipal o tratamento de – Ilustríssima – e 
dá à mesma o título de Mui leal e heróica Cidade. 

Em 1834, pelo Ato Adicional, de 12 de agôsto, 
pelo art. 1º, é a Cidade do Rio de Janeiro separada 
da Província com o mesmo nome, sob a 
denominação de – "Município da Côrte" – mais 
conhecido, porém, pelo "Município Neutro". 

Em 1835, o Decreto de 16 de fevereiro limita o 
têrmo da Cidade. 

Em 1887, a lei altera o processo eleitoral para 
as eleições gerais, provinciais e municipais. Em face 
dessa lei, a Cidade do Rio de Janeiro, tem uma 
organização especial. 

Em 15 de novembro de 89 é proclamado pelos 
Vereadores da Câmara Municipal carioca, o regime 
republicano. 

O primeiro Decreto firmado pelo Govêrno 
Provisório dispõe no art. 10: 

"O território do Município Neutro fica 
provisoriamente (o grifo é nosso) sob a 
administração imediata do Govêrno Provisório e a 
Cidade do Rio de Janeiro constituída, também, 
provisóriamente, a sede do Poder Federal". 
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Em 7 de dezembro de 89, o Decreto nº 50 – 
dissolve a Ilustríssima Câmara Municipal e cria um 
Conselho Municipal, nomeando "a título 
expressamente provisório", os respectivos membros. 

O Decreto nº 107, de 30 de dezembro autoriza 
os governadores dos Estados a dissolver as 
Câmaras Municipais e organizar os respectivos 
serviços, adotando em tudo que lhes forem 
aplicáveis, as disposições do Decreto número 50-A, 
relativas à Câmara Municipal do Distrito Federal. 

Em 1890, o Decreto nº 198, de 6 de fevereiro, 
regula o modo pelo qual o Conselho da Intendência 
Municipal da Capital Federal se fará representar em 
Juízo. 

A 25 do citado mês e ano o Decreto nº 218 
declara quais os atos dependentes de autorização ou 
aprovação do Govêrno. 

A Lei nº 85, de 20 de setembro de 1892, 
estabelece a organização municipal, dispondo no art. 
1º, que o Distrito Federal compreende o território do 
antigo Município Neutro. 

O Decreto nº 543, de 23 de dezembro de 1898 
regula a administração do Distrito Federal. 

O Município Neutro, no Brasil Imperial,  
já tinha êste direito de eleger senadores  
e Deputados à Assembléia Geral. O  
regime republicano manteve êsse princípio 
constitucional. 

O art. 4º das Disposições Transitórias da 
Constituição de 16 de julho de 34, criou  
um regime singular para a Terra Carioca, 
concedendo ao seu Povo as prerrogativas de eleger 
o seu Prefeito. O escolhido foi o grande e 
inesquecível Pedro Ernesto. 

A Carta Magna de 37 suprimiu a liberdade 
política e administrativa. 

O Manifesto dos políticos cariocas, entregue 
ao saudoso Presidente Getúlio Vargas, provocou o 
Ato Adicional de S. Exa. restabelecendo o direito de 
voto à população carioca. 

A maturidade política da Cidade "Mui leal e 
heróica" é, assim insofismável, é como que uma 
fôrça candente, consagrada de nascença a um 
resplandecente porvir, dentro dos limites traçados 
pelos ideais da Democracia que animam a sua 
história e a tradição. 

Sylvio Romero, voz portentosa do saber 
nordestino, proclamou que a "Terra Carioca é a mais 
brasileira das cidades brasileiras". 

O "Correio da Manhã", na sua edição de 30 de 
março último, na Seção "Vida Cultural", escrita pela 
pena consciente de Nelson Costa, Membro da 
Academia Carioca de Letras, autor das "Páginas 
Brasileiras" e "Páginas Cariocas", publicou artigo 
"Louvor ao Povo Carioca", onde o ilustre parlamentar 
e publicista de São Paulo, Martim Francisco Ribeiro 
de Andrade, descendente dos Andradas, exalta o 
nosso sentimento e a nossa bravura cívica, 
afirmando que no Brasil só atingiram resultados 
vitoriosos com a nossa participação, alegando que, 
há cem anos, o brasileiro discute e o carioca decide. 

O trabalho publicado pelo "Correio da Manhã" 
é o seguinte: 

 
LOUVOR AO POVO CARIOCA 

 
Tratando do Povo Carioca, que ainda chama 

de fluminense, como era comum antigamente, 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, descendente 
dos Andradas ilustres que fizeram a independência, 
declara com justiça que êle nunca foi medroso. 

O trabalho é de 1921 e constitui um 
interessante retrospecto das múltiplas situações que 
tem enfrentado o povo do Rio de Janeiro, em defesa 
da sua terra e dos seus ideais. 

Parlamentar e publicistas, nascido em São 
Paulo em 1853 e falecido em 1927, Martins 
Francisco era um escritor irrecerente, mas 
absolutamente probe em seus juízos e afirmativas. 

Estudiosos da história nacional, seu livro 
"Contribuindo" traz curiosas informações sôbre fatos 
e pessoas, que bem justificam o título do volume. 

Paulista que era, seu trabalho a respeito dos 
fluminenses, como os chamava, é pois insuspeito e 
merece ser lido com a melhor atenção. 

Nunca foi medroso e é o menos obediente dos 
brasileiros, declara, mantendo sua fama de brigão e 
resistente. 

Na retrospecto que faz, reporta-se, à 
"bernarda de 1660", como se tornou conhecida essa 
primeira revolução carioca. Conta que naquêle 
remoto ano, o Povo, cansado do govêrno oligárquico 
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da família Sá, depôs o governador interino  
Tomé de Alvarenga, aqui deixado do Salvador  
de Sá e Benevides, aclamando para substituí-lo  
a Agostinho Barbalho, que, falho de  
energia, foi também substituído, pela Câmara 
municipal. 

E diz textualmente: "a gente do Rio é, desde 
êsse pronunciamento insurrecional, a única que, no 
Brasil, fiscaliza seguidamente o seu Govêrno. A 
única com incessante interêsse pelos interêsses 
públicos". 

Cita, depois, o fracasso do Governador 
Francisco de Castro Moraes, na invasão de Du Guay 
Trouin e sua destituição pelo Povo, tendo de 
entregar o Govêrno a Antônio de Albuquerque, vindo 
de Minas. 

Foi êle que promoveu o "Fico" e dispôs-se a 
enfrentar as tropas de Avitez, prestigiando as fôrças 
do General Xavier Curado. 

Também resistiu o povo carioca quando da 
dissolução da Assembléia Constituinte de 1823, 
negando-se a pôr luminárias nas fachadas, como lhe 
ordenaram. 

Mostra depois o interêsse de nosso povo pelas 
questões políticas, enchendo as galerias, 
acompanhando os debates nas casas legislativas. 
Recorda a atuação do povo carioca no 7  
de abril de 1831, e em tantos episódios que 
decidiram de situações políticas delicadas como a 
Maioridade. 

"Data de 1821, acrescenta Martim  
Francisco, êsse predomínio perseverante, tão 
indiscutível quanto indiscutido. Há cem anos,  
já, que o brasileiro discute e o fluminense  
decide. Essa a regra. Tal a longa lição dos fatos. No 
Brasil só atingiram resultados vitoriosos as 
revoluções conspiradas e verificadas no Rio de 
janeiro". E adiante: "Olhemos, porém, o  
reverso da medalha; em vinte e quatro horas,  
com a costumeira adesão do Brasil todo, o  
povo do Rio de Janeiro, duma das janelas da 
Câmara Municipal, mudou as instituições 
governamentais do país, completamente, 
radicalmente. 

Nem uma das vinte províncias revelou 
desígnio de reagir, vontade de discordar. Ano e 
meses antes aquiescência idêntica se dera, quando 
da libertação dos escravos". 

E lembra que, embora já não houvesse 
escravidão no Amazonas e Ceará só se positivou a 
abolição quando o Rio apoiou o movimento 
decisivamente. 

 
O DISTRITO FEDERAL DEVE SER 

TRANSFORMADO EM ESTADO 
 
Com êsse título, a "Tribuna da Imprensa", de 

15 de agôsto de 1956, publicou uma entrevista do 
Secretário-Geral da campanha da Autonomia 
Carioca, Ariosto Berna, focalizando a idéia de ser 
incorporado ao Estado do Rio o território carioca, 
como pretende o Conselho Regional de Geografia e 
Estatística do Estado do Rio, quando aprovou a 
Resolução nº 136, de maio de 1956, iniciativa infeliz, 
revivida pelo Senador Arlindo Rodrigues, na Emenda 
Constitucional número 1, de 1957. 

A decisão do referido Conselho foi contestada, 
na entrevista aludida, com os seguintes 
esclarecimentos prestados: 

– "Há documentação suficiente para contrariar 
a decisão do referido Conselho, que se apoiou em 
antecedentes históricos duvidosos e no fato de ser 
pequena a área do Distrito Federal, para constituir 
um Estado e não estar representada 
cartogràficamente nos mapas. 

"Não pode pairar dúvida, com a mudança da 
Capital, o Distrito Federal deve ser transformado em 
Estado. 

– Um Estado que já tem nome escolhido pelo 
seu Povo: "Estado da Guanabara", nome consagrado 
em grande inquérito popular e reconhecido pelas 
Constituições de 34 e 46. Ademais, na época colonial, 
a Cidade do Rio de Janeiro chegou a governar tôda a 
capitania fluminense. 

O Ato Adicional de 1834 fortaleceu a posição 
do Distrito Federal e a Constituição de 91 manteve 
os limites do Município Neutro. O seu artigo III 
determinava que, efetuada a mudança da Capital, o 
atual Distrito Federal passasse a constituir um 
Estado. 

E' velha a questão de limites entre cariocas e 
fluminense. Em 1920, realizou-se, em Belo 
Horizonte, a grande Conferência de Limites 
Interestaduais, a fim de resolvê-los, todos,  
até a data da comemoração do primeiro  
aniversário do feito do grito de "Independência 
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ou Morte", celebrado a 7 de setembro de 1922. 

O Estado do Rio nomeou a Comissão, 
composta dos Senhores: J. Matoso Maia Forte, 
Souza Lima e João Antônio Guimarães. A delegação 
carioca era constituída pelos Senhores Tomaz 
Delfino dos Santos, Noronha dos Santos e 
Geremário Dantas, nomeados pelo Prefeito Carlos 
Sampaio. 

Pelo laudo da Comissão do Distrito Federal, 
ficou provado pertencerem ao território da nossa 
Cidade, vários municípios fluminenses. Nesse 
particular, diante de provas incontestáveis, a 
Comissão do Distrito Federal sustentou o nosso 
direito, forçando uma contraproposta da Comissão 
Fluminense, que foi rejeitada, por não se haver 
baseado em nenhum documento concreto. 

Sugeriu-se, então, que a contenda fôsse 
resolvida pelo julgamento do árbitro do Senhor 
Presidente Epitácio Pessoa, que não pôde se 
pronunciar sôbre as conclusões da Comissão de 
Limites, porque os representantes fluminenses se 
recusaram a aceitar o julgamento do Chefe da 
Nação, também eminente juiz e jurista. 

A Prefeitura do Distrito Federal publicou  
um volume com o laudo e os mapas, provando o 
nosso direito insofismável. E' um trabalho  
que deve ser lido pelos Senhores Senadores, pela 
relevância das provas que nos asseguram  
o direito, líquido e certo até, de reconquistarmos  
oito municípios do Estado do Rio (São  
João de Meriti, Caxias, Nova Iguaçu,  
Itaguaí, Nilópolis, Mesquita, Queimados,  
Olinda). 

A política que deve imperar, no entanto, entre 
todos os brasileiros que se dedicam aos interêsses 
vitais da Nação é a do mútuo entendimento e da 
cordialidade cívica. 

Entre o Distrito Federal e o Estado do Rio 
deve haver um clima de mútua compreensão e um 
perfeito ajustamento político, econômico e social, 
cujos resultados, não tenhamos dúvidas, serão os 
mais promissores. 

No período colonial e do império, o Estado do 
Rio foi o principal fornecedor de víveres para a 
Capital da Côrte e, depois, do Brasil. Por que não 
continuar a mesma política econômica? 

Sabe-se que os cariocas, embora defendam 
altivamente as prerrogativas de sua Autonomia, 
nunca pleitearam a reconquista de seus oito 
municípios, em poder dos fluminenses. Não 
admitirão, entretanto, que um grupo de maus 
brasileiros, cheios de ambições, dêles se apossem. 

O Movimento resultará em fracasso. Já foi 
encetado por Quintino e Nilo, que acabaram por 
reconhecer a ausência de recursos jurídicos e 
históricos, para sustentá-los, porque sabiam que o 
território do Estado do Rio foi também reduzido e sua 
área territorial só aumentou quando terras mineiras, 
paulistas e espiritossantenses foram incorporadas à 
província fluminense. 

Já provamos, em documentos em poder do 
Senador Gilberto Marinho, que a Terra Carioca será 
a Nova Iorque da América do Sul. 

Portugal é um país pequeno, mas chegou a 
dominar os mares e descobriu êste colosso que é o 
Brasil. 

Igualmente os gregos predominaram na cultura, 
nas artes, no teatro, na arquitetura, no pensamento e 
estabeleceram as bases da Democracia, apesar de 
possuírem, como é de todos conhecido, um território 
reduzido. Atenas foi a capital da cultura. 

Disse recentemente a "O Globo", o ilustre 
Almirante Gago Coutinho – O Brasil terá sempre 
"duas capitais" – Brasília e a Terra Carioca. 

 



43ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 22 DE MAIO DE 1957 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA 
 

Às 21 horas acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima – Mourao Vieira – Cunha  
Mello – Prisco dos Santos – Sebastião Archer – 
Victorino Freire – João Mendes – Mendonça  
Clark – Onofre Gomes – Fernandes Távora – 
Kerginaldo Cavalcanti – Reginaldo Fernandes –  
Ruy Carneiro – João Arruda – Argemiro de 
Figueiredo – Apolônio Salles – Novaes  
Filho – Nélson Firmo – Ezechias da Rocha – Rui 
Palmeira – Júlio Leite – Lourival Fontes –  
Neves da Rocha – Juracy Magalhães – Lima  
Teixeira – Attílio Vivacqua – Sá Tinoco –  
Lutherbach Nunes – Arlindo Rodrigues –  
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro – Gilberto 
Marinho – Lineu Prestes – Costa Paranhos – 
Frederico Nunes – Pedro Ludovico – Sílvio  
Curvo – João Villasbôas – Filinto Müller – Othon 
Mäder – Gaspar Velloso – Gomes de  
Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo –  
Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira  
Bittencourt – (48). 

 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 48 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Secretário procede à leitura da 

Ata da sessão anterior que, posta em discussão, é, 
sem debate, aprovada. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a 
mesa, expediente para leitura. 

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho. (Pausa). 

Não está presente. 
Dou a palavra ao nobre Senador Mem de Sá. 
O SR. MEM DE SÁ *: – Senhor Presidente, 

Senhores Senadores, objetivo transmitir a três dos 
Senhores Ministros de Estado, os agradecimentos 
que lhes são devidos por haverem respondido a 
requerimentos de informações que lhes dirigi. São, 
respectivamente, primeiro o Sr. Ministro da Fazenda, 
de quem, havendo solicitado informação no dia 26 de 
março para o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, tive resposta plenamente satisfatória já 
no dia 12 de abril; segundo, o Sr. Ministro do 
Trabalho, respondendo, também satisfatòriamente, 
ao meu requerimento de informações sôbre a COAP, 
se não dentro dos trinta dias prescritos em lei, com 
pequena e admissível demora; terceiro, o Sr. Ministro 
da Saúde, a quem dirigi pedido de informações a 29 
de março e recebi resposta no dia 6 de maio. 

A resposta do Sr. Ministro da Saúde merece 
ligeiro comentário. Minha solicitação objetivava 
esclarecer a questão do pagamento ao pessoal  
do Serviço Nacional contra a Tuberculose,  
no Rio Grande do Sul. Conforme tive  
oportunidade de denunciar desta tribuna, êsse 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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pagamento estava com atraso que variava de seis a 
doze meses; havia servidores que há um ano  
não recebiam seus salários. Minha primeira pergunta 
foi: 

Qual o montante a que atinge o atraso do 
pagamento do pessoal da Campanha Nacional 
contra a Tuberculose, no Rio Grande do Sul, 
indicando os nomes dos servidores, os respectivos 
salários e, ainda, a partir de que data cada um 
deixou de receber o que lhe competia? 

A resposta do Sr. Ministro, a êste item, foi em 
parte satisfatória, mas deixou um tanto a desejar. Ei-
la: 

"O Serviço Nacional contra a Tuberculose não 
tem débitos relacionados com o pagamento  
de salários a servidores seus, estipendiados à custa 
das Verbas 2 e 3 do Orçamento da União, no  
Estado do Rio Grande do Sul, em anos anteriores a 
1957". 

Minha pergunta não fazia referência a pessoal 
das Verbas 2 e 3; era genérica. Objetivava conhecer 
o atraso do pagamento devido a pessoal. O Senhor 
Ministro situou a questão nas Verbas 2 e 3. 
Acrescentou, a seguir: 

"O débito do pessoal de obras, até dezembro 
de 1956, num montante de Cr$ 149.937,00, acaba 
de ser liquidado por êste Serviço". 

Dou-me por satisfeito, por verificar que  
o pessoal, não das Verbas 2 e 3, mas o pessoal  
de obras, foi atendido recentemente, isto é,  
depois que reclamei contra a demora de 
pagamentos. 

A resposta, porém, não está completa. O Sr. 
Ministro pensa que ignoro o que se passa. Quando 
denunciei, desta tribuna, o atraso de pagamento do 
pessoal do Serviço Nacional contra a Tuberculose 
ascendia a mais de trezentos mil cruzeiros. 

S. Exa. informou que "o débito do pessoal 
de obras, até dezembro de 1956, no montante  
de cento e quarenta e nove mil, novecentos  
e oitenta e sete cruzeiros, acaba de ser  
liquidado". Isso no dia 6 de maio, entretanto,  
no dia 14 do mesmo mês, oito dias depois, o 
Ministro da Saúde remeteu, pelo Banco do Bra- 
 

sil, ao Serviço Nacional contra a Tuberculose no Rio 
Grande do Sul, por cheque, trezentos e dez mil 
cruzeiros, para pagamento relativo a serviços 
prestados à Campanha Nacional contra a 
Tuberculose. São matizes de ordem burocrática, 
dentro dos quais a resposta se situa. Estou, porém, 
agradecido ao Sr. Ministro da Saúde, primeiro por 
haver respondido, se não dentro do prazo, com 
pequena demora; e segundo principalmente por 
haver atendido à situação criada. 

Realmente, o Ministro da Saúde tomou as 
providências devidas e saldou o pagamento atrasado 
do pessoal das obras daquela Campanha. 

Congratulo-me com S. Exa. pela providência. 
As mais respostas são satisfatórias. S. Exa. 

indica as obras incluídas no programa para 1957 e 
promete pagar os atrasados a empreiteiros e 
fornecedores dentro do segundo semestre, mediante 
economia de verbas, a que o Ministério da Saúde 
está procedendo. 

Por último, desejo dizer que tendo sido feliz 
com o Ministro da Fazenda, que é mineiro; com o 
Ministro do Trabalho, que é cearense; e com o 
Ministro da Saúde que não sei bem se é fluminense 
ou carioca, o Professor Maurício de Medeiros, só fui 
e continuo sendo infeliz com o Ministro rio-
grandense, se meu particular amigo de bancos 
escolares, Sr. Mário Meneghetti. Êste Ministro, que 
sempre me distinguiu com sua boa e generosa 
amizade, em matéria de informações se está 
mostrando extremamente avaro e retraído para 
comigo, pois que os dois pedidos que lhe dirigi, até 
hoje não foram respondidos. O primeiro foi no dia 26 
de março e versa problema extremamente 
importante para o Rio Grande do Sul, o chamado 
"Fundo do Trigo". Indaga da aplicação que se está 
dando a êsse Fundo, em quanto montam as 
arrecadações dêsse famoso "Fundo do Trigo", o que 
tem sido feito com as arrecadações do Fundo do 
Trigo. 

Dirigido o ofício por intermédio do Senado, no 
dia 23 de março, estamos hoje a 22 de maio, quase 
dois meses decorridos, e nenhuma resposta se 
dignou o eminente titular nos oferecer. 
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Ainda no dia 23 de março, outro requerimento 

lhe dirigi a respeito de inquérito ou investigação a 
que se procedeu no Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização, o INIC. Formulei uma série de quesitos 
muito claros, muito precisos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exa. só faz 

perguntas de difícil resposta... 
O SR. MEM DE SÁ: – Não me cabe a culpa. 

As coisas fáceis não devem merecer maior esfôrço. 
Lamento haver perguntado sôbre coisas difíceis; 
pensava que o meu querido conterrâneo e colega de 
bancos ginasiais estaria apto a fazer funcionar as 
engrenagens administrativas, para cumprir dever 
prescrito em lei. 

No dia oito de maio, por solicitação minha, a 
Mesa do Senado reiterou o pedido de informação; e 
estamos, hoje, a vinte e dois, sem qualquer resposta. 

Senhor Presidente, a lei que define os crimes 
de responsabilidade estipula o prazo de trinta dias 
para os Ministros responderem aos pedidos de 
informação. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. me honra com 
seu aparte. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Seria 
interessante, até que os constitucionalistas desta 
Casa dirimissem, em caráter definitivo, a 
controvérsia que se levanta com relação a 
requerimentos de informação a Ministros de Estado. 
Ouço dizer que só há obrigação de responder no 
prazo estabelecido quando os requerimentos 
exprimem o pensamento de uma das Casas  
do Congresso; isto é, quando são aprovados  
pelos Plenários de quaisquer delas, no caso  
de pedidos individuais – de Senadores ou Deputados 
– deferidos pelas respectivas presidências cessa 
essa obrigação. Os Ministros de Estado  
estão adotando a praxe de alegarem dificuldades  
em prestar as informações solicitadas. Dêsse  
modo, vão frustrando a eficiência do novo ins- 
 

 

trumento consagrado na própria Constituição  
do País, que, em última análise, estabelece  
não só contato mais direto entre os dois  
Poderes – Executivo e Legislativo – como 
cordialidade, para a perfeita prática do regime 
democrático. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem! 
Agradeço imenso a colaboração do aparte de 

V. Exa. 
Creio mesmo que há, no caso, um desafio à 

Comissão de Constituição e Justiça e, 
principalmente, às lideranças da Casa. Sem dúvida 
alguma, estamos resvalando para o abuso, vai-se 
tornando freqüente o sistema dos ofícios pedindo 
novo prazo, sob a alegação de dificuldades e 
acúmulo de serviço. Nesta hipótese, o Ministro que 
assim age, ao menos mostra interêsse, mostra estar 
atento ao caso em foco. O meu caro conterrâneo, 
Ministro Mário Meneghetti, nem a isso se dignou; não 
teve, sequer, a preocupação de dirigir-se ao Senado, 
solicitando novo prazo. Interpelado uma segunda vez 
por Ofício de 8 de maio, deixou de responder a êste 
e ao primeiro. 

O caso é, realmente, grave. Não me refiro à 
questão em espécie; mas, em tese. É preciso que os 
Ministros tenham cuidado com essa obrigação, com 
essa determinação ou imposição da lei. Tornando-se 
mister se dêem conta, como muito bem acentuou  
o nobre representante alagoano, Senador Freitas 
Cavalcanti, do quanto há de saudável e de  
fecundo nessa correspondência. Deveriam Suas  
Excelências ver, nesse meio, um dos mais eficientes 
instrumentos de comunicação com o Poder 
Legislativo e a Nação. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito honra. 
O SR. CUNHA MELLO: – Ao pedido de 

informações, aprovado por qualquer uma das Casas 
do Congresso, é o Ministro obrigado a responder. 
Partindo da iniciativa individual de um Parlamentar, 
creio seria correto observar-se a deferência  
de uma resposta, para manter a cordialidade entre 
os órgãos do Govêrno – o Executivo e o Legislati- 
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vo. Em qualquer das hipóteses, deve o Ministro 
responder. 

O SR. MEM DE SÁ: – Inclusive no próprio 
interêsse. Nesse caso, – acrescento as palavras do 
nobre Senador Cunha Mello – firmada a orientação, 
de que o Ministro só está obrigado a responder em 
prazo certo, aos pedidos de informações, formulados 
por uma das Casas do Congresso, deveríamos, 
então, adotar a praxe de, tôda a vez, solicitar do 
Presidente que ponha em votação cada um dos 
nossos requerimentos. 

Creio que a Casa, sistematicamente, apoiará 
essas solicitações, transformando-as em pedidos seus. 

Essa distinção em prática poderá ser 
procedente, mas determina conseqüências 
profundamente desagradáveis. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – V. Exa. disse 

que conhece o Ministro Mário Meneghetti... 
O SR. MEM DE SÁ: – De infância. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Quem o 

conhece sabe que S. Exa. não seria capaz de, 
intencionalmente, por descuido ou outra razão 
menos aceitável, cometer descortezia para com o 
Senado ou para com Vossa Excelência, que – como 
disse, – é muito seu amigo. 

O SR. CUNHA MELLO: – Amigo e 
conterrâneo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Posso dizer que somos 
amigos – o que muito me honra. Até hoje nossas 
relações foram as melhores possíveis. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Leve V. Exa. 
o fato à conta da inexperiência do ilustre titular, que 
não deve estar ainda bem enfronhado nas lides 
ministeriais, naquela tela burocrática que, quase 
sempre, envolve os Ministros. Deve ser essa a 
razão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Estou convencido  
de que Sua Excelência não pretendeu 
desconsiderar-me nem ao Senado, ou qualquer 
Senador. É preciso, entretanto, que Sua Excelência 
saiba da situação, senão, com ou sem intui- 
 

to de desconsiderar, estará desconsiderando. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa. 

um aparte? 
O SR. MEM DE SÁ: – Recebo o aparte do 

nobre colega. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pela minha 

aritmética primária, tenho a impressão de  
que o prazo ainda não se esgotou. Desde  
que V. Exa. pediu à Mesa que reiterasse  
o seu pedido de informações ao Sr. Ministro da 
Agricultura, o prazo fatal deve ser contado daí por 
diante. 

O SR. MEM DE SÁ: – O novo prazo, sim. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – A reiteração  

do pedido de V. Exa. à Mesa, dá a  
entender que perdoou a falta de resposta ao 
anterior. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está revivendo 
a aritmética Pereira Lobo. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Disse que a minha 
aritmética era primária. Se Vossa Excelência resolver 
renovar o pedido... 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega está 
usando um verbo inaplicável. O ofício reclama a falta 
de cumprimento, dentro do prazo, da exigência  
legal. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Penso que, 
liberalmente, V. Exa. deveria contar o prazo a partir 
do segundo pedido. 

O SR. MEM DE SÁ: – Estou disposto a essa 
condescendência, se Vossa Excelência se 
comprometer comigo a obter dentro do prazo de 
trinta dias, a resposta. O nobre colega é 
correligionário do Ministro e tem a fôrça de que não 
disponho. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Não posso 
assumir o compromisso. Sei, porém, que o Ministro 
Mário Meneghetti – como já o declarou –  
tem deferência tôda especial por V. Exa. que  
é seu amigo; e a amizade vale mais do que a 
interferência política. V. Exa. deve procurar aquêle 
titular. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não procuro  
Ministros de Estado, senão atra- 
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vés desta tribuna, da Mesa, da Casa, ou quando do 
interêsse de meu Estado. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Peço pequena 
tolerância, para que o prazo seja contado a partir do 
dia em que Vossa Excelência renovou o pedido. 

O SR. MEM DE SÁ: – O prazo está contado 
como é da lei, a partir do dia em que pedi informação. 
Houve reiteração em virtude de uma falta. Espero que 
o Sr. Ministro, diante da reclamação que lhe faço, ao 
tomar ciência do atraso e da demora em que se 
encontra, providencie para que tenha paradeiro essa 
irregularidade que, por certo, involuntàriamente, está 
cometendo, decorrente da burocracia do seu 
Ministério. (Muito bem. Muito bem). 

Durante o discurso do Senhor Mem de Sá, o 
Senhor Apolônio Salles, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Senhor Lima 
Teixeira, reassumindo-a depois. 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotado o tempo do 
expediente, passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do Requerimento 

nº 177, de 1957, do Sr. Senador Nélson Firmo, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, de 
manifesto dirigido ao povo brasileiro sôbre o ajuste para 
instalação, no Arquipélago de Fernando de Noronha, 
de uma base de projéteis teleguiados. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Senhor Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. Lembro aos nobres 
Senadores que, em encaminhamento de votação, 
em virtude de serem concedidos apenas dez minutos 
ao orador, não são permitidos apartes. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente, 
início rendendo homenagem à voz indômita do Leão 
do Norte, nesta Casa. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Bondade de Vossa 
Excelência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
O requerimento está vasado nos seguintes  
têrmos: 

Documento impressionante é, sem dúvida,  
o Manifesto que notáveis brasileiros dirigiram à 
Nação a propósito do ainda não suficientemente 
esclarecido caso de Fernando de Noronha, onde os 
Estados Unidos constróem bases para foguetes 
teleguiados. 

Contribuição das mais altas ao 
esclarecimento do nosso povo, requeiro a sua 
inserção nos Anais do Senado, certo de prestar 
um inestimável serviço ao país, e, sobretudo, à 
paz mundial. 

Como entre os signatários se encontram 
alguns Senadores, e se compagina também  
meu nome, permito-me trazer ao conhecimento  
do povo brasileiro esta manifestação dos  
nossos sentimentos, que bem retratará, nos  
dias futuros, o ponto de vista em que nos 
colocamos. 

O manifesto é o seguinte: 
"Ao povo brasileiro 
Cresce, em todo o país, o clamor contra a 

entrega de Fernando de Noronha. 
Êsse ato representa um atentado contra  

a soberania da Pátria, insidioso entrave ao  
nosso desenvolvimento econômico, um risco 
permanente para a segurança e a vida do povo 
brasileiro. O ajuste não tem apoio legal; a própria 
Comissão de Relações do Senado considerou-o 
inconstitucional. 

Não convém ao povo brasileiro, pacífico  
por tradição, que nossa Pátria se transforme, 
automàticamente, em alvo de engenhos atômicos. 
Para fazer face às responsabilidades  
acrescidas, o Brasil deverá transformar as  
verbas de escolas, hospitais, emprêsas,  
estradas, transportes, tratores e adubos,  
em verbas para quartéis, pistas para super-
fortalezas voadoras, equipamento militar de  
tôda natureza, enfim, deverá reduzir as  
obras de assistência social já irrisórias. Essa 
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atitude ampliará a miséria do nosso povo. Além 
disso, a permanência, em solo do Brasil, de fôrças 
estrangeiras, será um constante apoio aos trustes 
internacionais em novas e maiores exigências 
políticas, militares e econômicas. Nunca tantos 
perigos pesaram sôbre as liberdades públicas, sôbre 
a Petrobrás, minérios atômicos e estratégicos e as 
fontes de energia elétrica, sôbre a indústria, a 
agricultura e a pecuária, sôbre o comércio interno e 
externo, sôbre governos legalmente eleitos, em 
suma, sôbre a Nação ameaçada de recolonização. 

Compatriotas: 
Nos vários continentes, povos, durante largos 

anos dominados e explorados, levantam-se 
proclamando ao mundo a própria libertação. 

Não pode, portanto, o Brasil abdicar das 
conquistas já realizadas e desistir do processo da 
emancipação nacional, em curso. 

Inconformados com ato de tamanha 
gravidade, conclamamos o povo brasileiro a 
congregar-se na luta para que o Parlamento revogue 
o ato da entrega. 

Para essa campanha cumpre que todos se 
reúnam nos municípios e distritos, em comissões 
locais contra o ajuste de Fernando de Noronha e 
comuniquem-se com a Comissão Nacional, instalada 
na sede da UNE (Praia do Flamengo, 132 – Rio). 

Lançamos, por tudo isso, a "Campanha 
Nacional Contra o Ajuste de Fernando de Noronha". 

Não entreguemos Fernando de Noronha, nem 
qualquer outro pedaço do Brasil! 

Rio de Janeiro, maio de 1957. 
Senadores Domingos Vellasco, Kerginaldo 

Cavalcanti, Lourival Fontes, Nélson Firmo, Costa 
Paranhos, Lino de Mattos, Guilherme Malaquias, 
Reginaldo Fernandes. 

Deputados Federais Dagoberto Sales,  
Abguar Bastos, Sérgio Magalhães, Pedro  
Braga Filho, Celso Peçanha, Frota Moreira, Campos 
 

Vergal, Coury Pôrto Fernandes, Leônidas Cardoso, 
Souto Maior, Bruzzi de Mendonça, José Miraglia, 
Jonas Bahiense, Aarão Steinbruch, Aureo Melo, 
Rogê Ferreira. 

Vereadores do Distrito Federal Hélio Walcacer, 
Waldemar Viana, Mourão Filho, Levy Neves, R. 
Magalhães Júnior, Alexandrino Mendes Soares, 
Isaac Iseckson, Osmar Resende, Álvaro de  
Oliveira Pereira, Manoel Blasquez, Guilherme 
Monteiro. 

José Baptista de Oliveira Júnior. Presidente da 
UNE; Nélson Trad, Presidente da UME; Eduardo 
Sócrates Sarmento, Presidente do DCE-UB; Guido 
Ivan Marcos Carvalho, Presidente do DEC da PUC; 
Nilson de Mota Resende, Presidente do CACO; 
Flávio Teixeira Mendes, Secretário-Geral do CACO; 
José Aníbal de Souza Bouret, Presidente do 
DECESI; Paulo Campos, Presidente do DA da 
ENBA; Pergi Cafeeiro, Presidente da DA da ENCE; 
Nabib Fahedi, Secretário-Geral da UME; Waldir 
Cordovil. Secretário da UME; Gildina Soares, 
Secretária-Geral do DCE-ESI; Antônio Tito Castelo 
Branco, do DA da FOFRJ; José Luiz Clerot, 
Presidente da UBES; Salomão Amaral, Presidente 
da AMES; 

Desembargador Osny Duarte Pereira, 
Marechal Edgard de Oliveira, General Edgard 
Buxbaum, Coronel Salvador Benevides, Professor 
Henrique Miranda, Major Napoleão Bezerra. 

Benedito Cerqueira. Presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos; Félix Cardoso, Presidente do 
Sindicato dos Têxteis; Waldir Gomes dos Santos, 
Presidente do Sindicato dos Marinheiros; José Jaime 
Gomes, Presidente do Sindicato dos Marceneiros; 
Plínio Alves, Presidente do Sindicato dos Sapateiros; 
Waldemiro Luiz da Silva, Presidente do Sindicato do 
Trigo; João Fernandes, Presidente do Sindicato  
dos Operários Navais; Armando Maia, Presidente  
do Sindicato dos Mestres e Contramestre da Ma- 
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rinha Mercante; Aparício Amaral, Presidente do 
Sindicato dos Comissários da Marinha Mercante; 
João Barreto, Presidente do Sindicato dos 
Enfermeiros da Marinha Mercante; José Vieira 
Santana, Presidente do Sindicato dos Taifeiros; 
Humberto Pinheiro, Presidente do Sindicato dos 
Bancários; Bayard Boiteux, Presidente do Sindicato 
dos Professôres; José de Almeida Barreto, 
Presidente da Federação Interestadual dos 
Sindicatos de Professôres; Alacrino Tavares Dias, 
Presidente da União dos Operários Municipais; 
Adauto Rodrigues, Secretário do Sindicato dos 
Alfaiates; Firmino Cardoso, Secretário do Sindicato 
do Trigo; Rolando Chaves, Procurador do Sindicato 
dos Taifeiros; José Pereira dos Santos, Secretário do 
Sindicato dos Taifeiros; José de Souza, Secretário 
da Federação Nacional dos Marítimos; Jorge 
Cavadas, Secretário do Sindicato dos Carris; José 
Vicente, Presidente do Sindicato do Curtume. 

Deputados Estaduais – Ozeas Martins 
(Amazonas); Coronel Augusto Pais Barreto 
(Amazonas); Moreira Camargo (Espírito Santo); José 
Cupertino de Almeida (Espírito Santo); Teobaldo 
Neuman (Rio Grande do Sul); Geraldo Reis, José 
Bernardo, Pedro Gomes, Irineu José de Souza, 
Gouvêa de Abreu, Fausto de Farias (Estado do Rio). 

Prefeitos – Djalma Maranhão (Natal); 
Pelópidas Silveira (Recife); Antônio Gil Veloso, 
(Espírito Santo); Frederico Gilbert (Santa Teresa – 
S.P.); Joana da Rocha Santos (São João dos Patos 
MA); José Pires de Almeida (Miracaju, SP);  
Antônio Manoel Tavares (pelo Prefeito de Itariri, SP); 
Eugênio Libberato (Itaquaquecetuba, SP); Clóvis 
Henriques de Campos (Vice-Prefeito de Cubatão, 
SP); Miguel Jorge Nicolau (São João da Boa  
Vista, SP); Aristomenes Meireles, (Andradina,  
SP); Wilson N. Lapa, (Estrela d'Oeste, SP); 
 

Manoel Bento dos Santos (Tibagi, Paraná); Antônio 
Renó Pereira (Itajubá, MG); Elias Vieira Alencar 
Benevides (Mombaça, CE); O. Amaro da Silva, 
(Mantenópolis, ES); Daniel da Fonseca Jr. (Jequital, 
MG); Romildo de Oliveira (Pelo Prefeito de Bela Vista 
do Paraíso). 

Presidente de Câmaras Municipais – Arthur 
Canfiel (Passo Fundo – RS); Fontecasco Costa 
(Pindamonhangaba, SP); Castelar Pimentel (Itararé, 
SP); Ivo Zanella (Piriquera Açu, SP); Manoel Alves 
Figueiredo (Itaquaquecetuba, SP); Antônio Alves de 
Souza Jr. (Pirajuba, MG); Airton Raimundo (Campo 
Belo, MG); Nélson Francisco Borgado (Baixo 
Guandu, ES). 

Vereadores – Major Pedro Alvares (Pôrto 
Alegre); Fernando Ortiz Schneider (Pôrto Alegre); 
Melquíades A. Vieira (Pôrto Alegre); D. Araújo (Pôrto 
Alegre); Darci Zolin (Esteio RS); José Matias (Itariri, 
São Paulo); Abdon Prado Lima (Adamantina, SP); 
Martins Cruz (Cubatão, SP); João Batista Botelho 
(Araçatuba, SP); Casemiro Ribeiro Ramos 
(Jacupitanga, SP); Argemiro Gonzaga (Lucélia, SP); 
Emerenciano Prestes de Barros (Sorocaba, SP); 
Braulio Costa (Adamantina, SP); Luiz Carlos dos 
Santos (Campos do Jordão, SP); João Louzada (São 
Paulo); S. Pereira, (Catanduva, SP); Juvenal de 
Campos (Sorocaba, SP); Laerte Siqueira da Silva 
(Itaguí R.S.); David Dias Lacerda (Almenara, MG); 
Mário Gurgel, (Vitória, ES); José Fraga (Santo 
Antônio de Jesus, Ba); Antônio Bezerra Baltar 
(Recife); Joaquim T. Cavalcanti (Caxias. R.S.); 
Miguel Batista (Recife); Diógenes Moraes Martins 
(João Pessoa); Mário Barbosa (J. Pessoa); Moreira 
Dantas e Oliveiros Oliveira, (Campina Grande, TB). 

Pintores – Djanira, Inimá de Paula, José 
Morais, Paulo Werneck, Sílvia Chalréo, Benjamin 
Silva. 
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Sr. Presidente, sabe o Senado – pois delas 

tem sido testemunho mais de uma vez – das minhas 
manifestações em contrário a êsse Acôrdo que se 
justificou sob o calor de que o amparava o célebre e 
famigerado Acôrdo Militar firmado pelo Brasil na 
América do Norte. Encontrava-se, ao ver de alguns 
dos intérpretes, no artigo 1º dêsse entendimento 
diplomático, a permissão para que o Govêrno, à 
revelia do Congresso, firmasse o lamentável Acôrdo. 
Não obstante, pensamos de maneira contrária e 
sustentamos que tal fato só poderia ocorrer com o 
nosso pronunciamento; contudo, a luz dos 
intérpretes do Itamarati vingou, infelizmente, e 
consumou essa tremenda irregularidade cujas 
conseqüências por certos iremos sofrer mais adiante. 

Sr. Presidente, as vozes dos patriotas do 
Nordeste revoltam-se contra êsse Ajuste, que não 
encontra sequer explicação diante da boa doutrina 
internacional. 

Não ignoram os Srs. Senadores que não é 
mais possível a existência de uma diplomacia 
secreta; não ignoram os Senhores Senadores que a 
Organização das Nações Unidas, por sua Carta não 
admite tal fato. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Não admite. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Senhor Presidente, o que visam as Nações 
constituídas em sociedades é erradicar a guerra e 
para que as conflagrações sejam controladas, 
dominadas ou evitadas, é mister que o povo tome 
conhecimento de suas responsabilidades e não sirva 
de joguete apenas aos conchavos, aos interêsses e 
às aspirações de determinados corrilhos políticos 
internacionais. Eis por que em nosso País, se 
levantaram vozes as mais autorizadas, de 
professôres, de estudantes, de operários, de 
intelectuais de todos os jaêzes, no sentido de 
combater êsse famigerado Ajuste, que se pretendeu, 
cerebrinamente, interpretar, com prejuízo dos 
interêsses da Nação. 

Sabe V. Exa., Sr. Presidente, e é inegável, 
pois o próprio Ministro das Relações Exteriores,  
Sr. José Carlos de Macedo Soares já o reconheceu, 
que nós, simplesmente pelo fato dessa assi- 
 

natura mudamos da posição e mudamos para pior. 
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 

tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam 
apenas dois minutos para o término do prazo de que 
dispunha. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradeço, Sr. Presidente, e quero declarar frisando o 
acontecimento, que a publicação, nos Anais dêsse 
documento, servirá... 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Honra o Senado. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...para 

que, mais adiante, possamos, à luz dos comentários 
que ora trouxe, registrar a atitude indômita de 
protesto do povo brasileiro. (Muito bem; muito bem!) 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr. 
Presidente, temos duas maneiras de transcrever 
documentos nos Anais: uma, é procedendo à sua 
leitura; outra, requerendo a transcrição autorizada 
pelo Senado. 

Havendo o eminente Senador Kerginaldo 
Cavalcanti lido o documento a que se refere o pedido 
do nobre Senador Nélson Firmo, tenho a impressão 
de que o requerimento de Sua Excelência está 
prejudicado. 

É verdade que a aprovação do requerimento 
pelo Plenário tem outro significado. O Senado, 
realmente, transcrevendo nos seus Anais o 
documento, dá-lhe muito mais autoridade do que se 
essa transcrição é decorrente de leitura de um 
Senador. 

Consulto, pois, V. Exa., Sr. Presidente, sôbre 
se o requerimento do eminente Senador  
Nélson Firmo não está prejudicado, visto como a 
transcrição do documento nos Anais está feita, pelo 
ato do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Filinto Müller deu, S. Exa., mesmo, a solução  
do caso, considerando inscrito nos Anais o 
documento a que se refere o nobre Senador  
Nélson Firmo em seu requerimento; a não ser que o 
nobre representante de Pernambuco objetivasse 
outro significado além de simples transcrição nos 
Anais. 
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O SR. NÉLSON FIRMO (pela ordem): – 
Senhor Presidente, diante da atitude  
do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti,  
retiro meu requerimento, uma vez o objetivo  
a que visava já foi alcançado.  
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Ante a declaração  
do nobre Senador Nélson Firmo, considero  
retirado o requerimento de Sua  
Excelência. 

Votação, em discussão única, do Projeto  
de Lei da Câmara número 277, de 1956,  
que retifica, sem ônus, a Lei número 2.135,  
de 1953, que estima a Receita e fixa a  
Despesa da União para o exercício financeiro  
de 1954, tendo pareceres, sob números 1.174,  
de 1956, e 344, de 1957, da Comissão de  
Finanças, favoráveis ao Projeto e à emenda de 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

Os Senhores Senadores que aprovam a emenda 
nº 1, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Acrescente-se ao artigo 1º: 
Ministério da Agricultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
03 – Subvenções Extraordinárias. 
18 – Pernambuco. 
Onde se lê: Associação Rural de Maniçobal – 

Cr$ 55.000,00. 
Leia-se: Associação Rural de São José do 

Belmonte – Cr$ 55.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto 

assim emendado. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 277, de 1956 
 

(Nº 829-D, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Retifica, sem ônus, a Lei nº 2.135, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 

financeiro de 1954. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São feitas as seguintes retificações na Lei nº 2.135, de 14 de dezembro de 1953, que estima a 

Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1954: 
 

Anexo nº 18 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
 

Verba 3 – Serviços e Encargos 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções 
03 – Subvenções extraordinárias 
07 – Distrito Federal 
Onde se lê: (Cr$)  

Centro de Comércio, Indústria e Lavoura, em Madureira.......................................................... 500.000 
Leia-se: 

Centro de Lavoura, Comércio e Indústria, em Madureira.......................................................... 500.000 
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14 – Minas Gerais 
Onde se lê: 

Associação Rural de Uberaba...................................................................................................... 300.000 
Escola Primária junto ao Pôsto Agropecuário de Caldas............................................................. 150.000 

Leia-se: 
Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, com sede em Uberaba................................................... 300.000 
Escola Primária junto ao Pôsto Pecuário de Caldas, a cargo da Associação Rural de Caldas... 150.000 

23 – Rio Grande do Sul 
Onde se lê: 

Associação Rural e Comercial de São Pedro do Sul................................................................... 20.000 
Associação Educacional Bom Pastor – Caí................................................................................. 200.000 

Leia-se: 
Associação Rural de São Pedro do Sul........................................................................................ 20.0000 
Sociedade Educacional Linha Brasil – Nova Petrópolis............................................................... 200.000 

 
Anexo nº 19 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
Verba 3 – Serviços e Encargos 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções 
Subconsignação 02 – Subvenções ordinárias 
14 – Minas Gerais 
Onde se lê: 

Ginásio Municipal – Caldas.......................................................................................................... 50.000 
Leia-se: 

Ginásio São Vicente de Paulo – Caldas....................................................................................... 50.000 
Subconsignação 03 – Subvenções extraordinárias 
23 – Rio Grande do Sul 
Onde se lê: 

Ação de Recuperação Social – Canoas....................................................................................... 10.000 
Asilo Santo Tomé – São Francisco de Assis................................................................................ 30.000 
Escola Particular Coração de Maria – Santa Maria...................................................................... 15.000 
Escola Santa Terezinha – Ibirubá – Cruz Alta.............................................................................. 10.000 
Instituto Bidart............................................................................................................................... 15.000 
Instituto Surdos-Mudos – Pôrto Alegre......................................................................................... 10.000 
União Operária 1º de Maio – Alegrete.......................................................................................... 20.000 
Asilo São Vicente de Paulo – Alegrete......................................................................................... 10.000 
União dos Trabalhadores Castilhenses – Júlio de Castilhos........................................................ 5.000 

Leia-se: 
Ação de Recuperação Social – Caxias do Sul............................................................................. 10.000 
Abrigo de Menores São Tomé – São Francisco de Assis............................................................ 30.000 
Escola Coração de Maria – Santa Maria...................................................................................... 15.000 
Escola Paroquial Santa Terezinha, pertencente à Congregação de Nossa Senhora – Ibirubá... 10.000 
Fundação Orfanato Bidart – Bagé................................................................................................ 15.000 
Instituto Santa Luzia (surdos e mudos) – Pôrto Alegre................................................................ 10.000 
Sociedade União Operária 1º de Maio – Alegrete........................................................................ 20.000 
Conferência São Vicente de Paulo – Alegrete............................................................................. 10.000 
Fundação Leão XII, para os trabalhadores castilhenses – Júlio de Castilhos............................. 5.000 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Projeto publicado no "Diário do Congresso Nacional»», de 23 de outubro de 1956. 
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Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara número 398, de 1956, que retifica 
sem ônus a Lei número 2.368, de 9 de dezembro de 
1954, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1955, tendo 
pareceres, sob números 167, e 351, de 1957, da 
Comissão de Finanças, favoráveis ao Projeto e à 
emenda de Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

emenda. 
Os Senhores Senadores que aprovam, a 

emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se ao artigo 1º: 
Ministério da Agricultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
08 – Subvenções Extraordinárias. 
18 – Pernambuco. 
Onde se lê: Associação Rural de Maniçobal – 

Cr$ 55.000,00. 
Leia-se: Associação Rural de São José do 

Belmonte – Cr$ 55.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto 

assim emendado. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 398, DE 1956 

 
(Nº 1.609-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Retifica, sem ônus, a Lei nº 2.368, de 9 de 

dezembro de 1954, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1955. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É feita a seguinte alteração na Lei 

número 2.368, de 9 de dezembro de 1954, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício de 1955: 

Anexo nº 18. 
Ministério da Educação e Cultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
03 – Subvenções extraordinárias. 
06 – Conselho Nacional do Serviço Social. 
(Relação das instituições de acôrdo com o 

disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, "in fine", da Lei nº 
1.439, de 13 de dezembro de 1951). 

23 – Rio Grande do Sul. 
Onde se lê: 
Associação Protetora à Infância, Caxias do Sul 

– 50.000. 
Leia-se: 
Ação de Recuperação Social, Caxias do Sul – 

50.000. 
Art. 2º Revogadas as disposições em 

contrário, a presente lei vigorará a partir de 1º de 
janeiro de 1955. 

 
Discussão única do Requerimento número 

183, de 1957, do Senhor Senador Caiado de Castro, 
solicitando a transcrição nos Anais do Senado do 
"Boletim Informativo" publicado pela Câmara do 
Distrito Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

requerimento. 
O SR. CAIADO DE CASTRO *: – Senhor 

Presidente, deseja o ilustre Líder da Maioria que eu 
explique mais detalhadamente as razões do 
requerimento que tive a honra de apresentar ao 
Senado, não apenas de minha autoria, mas da 
bancada do Distrito Federal. 

Trata-se de documento interessante, publicado 
pela Câmara do Distrito Federal, e elucidativo da 
Emenda núme- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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ro 1, de Reforma Constitucional. É completo,  
aborda o assunto sob todos os seus aspectos. 
Pareceu-me de grande utilidade para o Senado 
constasse êle dos nossos Anais, para que, em 
qualquer oportunidade, pudesse ser consultado, 
principalmente agora que a Comissão de Reforma 
Constitucional, dentro de pouco tempo, deverá dar 
parecer sôbre a anexação do Distrito Federal ao 
Estado do Rio de Janeiro. 

Como o assunto – a nós do Distrito Federal  
– interessa de forma extraordinária, quis esclarecer  
o Senado, trazendo-lhe êsse documento,  
que é um repertório de tudo quanto existe a  
respeito. 

Acresce que um pedido de informações do 
nobre Senador Arlindo Rodrigues, até a presente 
data, não foi respondido. Receiamos, pois que a 
resposta a êsse pedido não chegue a tempo de 
elucidar convenientemente a Comissão de Reforma 
Constitucional, que, sôbre o assunto, vai opinar. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do Requerimento. 

Não havendo mais quem faça uso da palavra, 
dou-a por encerrada. 

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

Está aprovado. 
O documento a que alude o requerimento será 

publicado nos Anais do Senado. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara número 27, de 1955, que regula o  
repouso remunerado para os empregados que 
trabalham à base de comissão, tendo pareceres 
números 352 a 354, de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça, contrário; de Economia, 
favorável; e de Legislação Social, contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa  

uma emenda que vai ser lida. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ao art. 1º: 
Substitua-se o disjuntivo "ou" pelo conectivo 

"e". 
 

Justificação 
 

A conjunção "e" torna mais rigorosas as 
condições para que os balconistas comissionistas 
façam jus ao descanso remunerado. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1957. – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto e a Emenda. (Pausa). 

O SR. JÚLIO LEITE (lê o seguinte discurso): 
– Senhor Presidente, a Comissão de Constituição e 
Justiça, antes de se pronunciar, em definitivo, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara, número 27, de 1955, ora 
em discussão, ouviu a Comissão de Economia. 

Assim, embora que já apresentado parecer do 
Relator ali designado, o ilustre Senador Argemiro de 
Figueiredo, a Comissão de Justiça sobrestou o seu 
julgamento, entendendo de ouvir preliminarmente, 
sôbre a matéria, a Comissão de Economia. 

Na Comissão de Economia, fui designado 
Relator de proposição em causa, e assim me 
pronunciei. 

"A Comissão de Constituição e Justiça houve 
por bem, antes de se pronunciar em definitivo, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara número 27, de 1955, 
ouvir esta Comissão de Economia". 

Assim, embora que já apresentado parecer do 
Relator ali designado, o ilustre Senador Argemiro de 
Figueiredo, êste trabalho não traz ainda a chancela 
daquele órgão técnico. 

2 – O Projeto de Lei em questão, por sua 
emenda, "regula o repouso remunerado para os 
empregados que trabalham à base de Comissão". 

O seu artigo 1º, todavia, limita a extensão  
do enunciado acima referido, 
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quando estabelece o direito à remuneração 
correspondente ao repouso, apenas, àqueles 
comissionistas que trabalhem em serviço interno, 
sujeitos ao horário de trabalho normal estabelecido 
no Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 

Êste pequeno incidente de técnica legislativa, 
sem dúvida, foi o causador do equívoco em que se 
informa todo o percuciente trabalho do nobre 
Senador Argemiro de Figueiredo. 

E' que S. Exa., traça uma série de 
considerações, de resto não pacíficas, que se 
fundamentam precìpuamente no rezado pela 
emenda do Projeto número 27, considerações, 
portanto, alheias ao verdadeiro conteúdo da 
proposição sob consideração do Senado. 

Assim vejamos: 
3. "O comissionista, diz o ilustre representante 

da Paraíba, não está vinculado ao tempo de 
trabalho; trabalha se quer e quando quer; repousa 
quando entende, e, muitas vêzes, sem esfôrço  
nem canseiras, um só negócio, processado em 
segundos, lhe assegura remunerações 
excepcionais". 

Ora, o engano é evidente. O Projeto de Lei nº 
27, intenta deixar incontroverso tão-sòmente aos que 
trabalham oito horas diárias, em serviço interno, mas 
que recebem à base de comissões, o direito que a 
Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, cometeu a todo 
empregado, desde que haja sido cumprida a 
assiduidade prevista. 

4. Apontada a incongruência "in ratione 
materiale" do parecer do ilustre Relator da  
Comissão de Constituição e Justiça, atendemos às 
razões, que a nosso ver, bem fundamentam o 
proposto. 

5. A Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, 
dispõe em seu artigo 1º: "Todo o empregado  
tem direito ao repouso semanal remunerado de  
vinte e quatro horas consecutivas, preferentemente 
aos domingos e nos limites das exigências técnicas 
das emprêsas, nos feriados civis e religiosos, de 
acôrdo com a tradição local." 

O art. 7º, porém, do mesmo mandamento 
legal, ao traçar a respectiva correspondência de 
remuneração por repouso semanal, previu o caso do 
horista, do diarista, do semanalista, do quinzenalista, 
do mensalista, dos tarefeiros, mas omitiu no entanto, 
o comissionista. 

Dêste fato e do entendimento do artigo 6º da lei 
referida que fala em cumprimento integral do horário 
do trabalho, surgiram interpretações casuísticas, 
logo, levadas ao Judiciário, dando os comissionistas 
como alijados do alcance da Lei nº 605. 

A jurisprudência é vasta e controvertida. 
O seu rumo mais nítido, todavia, por que 

conta, agora, com julgados do S. T. F., é de que os 
comissionistas não sujeitos a horários, os ditos 
pracistas, êstes não gozam do privilégio legal. 

Mas, os balconistas, os que cumprem horário 
integral, em serviço interno, êstes por nada diferirem 
em obrigações ou vantagens de que sob diversa 
forma de remuneração dedicam-se ao mesmo 
mister, êstes estão entre os que devem fruir os 
benefícios da Lei nº 605. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. JÚLIO LEITE: – Com todo o prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Via de regra, 

nobre Senador, o empregado balconista, que é 
comissionista, em parte tem vencimento fixo e tem 
comissão que acresce o vencimento. Difìcilmente V. 
Exa. encontrará um balconista que não tenha 
vencimento fixo. 

O SR. JÚLIO LEITE: – Tem uma parte fixa e 
uma comissão. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Desde que tenha 
parte fixa, o repouso remunerado está assegurado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não está. 
O SR. JÚLIO LEITE: – O nobre Senador 

Filinto Müller está enganado. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Se vence salário 

fixo tem direito ao repouso remunerado. 
O SR. MEM DE SÁ: – Atualmente não. 
O SR. JÚLIO LEITE: – Permita, Senador 

Filinto Müller, que prossiga; voltarei posteriormente 
ao assunto. 
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Os balconistas têm uma parte fixa e uma 
variável. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Neste caso  
a lei deveria especificar aquêles que não estejam 
percebendo por esta ou aquela circunstância; mas 
com a amplitude que tem, abrangerá todos os que 
trabalham em determinado horário. É que o nobre 
Senador Mem de Sá procura corrigir com a sua 
emenda. Na realidade, V.Exa. dificilmente apontará 
aquêles que têm vencimento fixo que não gozam de 
repouso remunerado. 

O SR. JÚLIO LEITE: – Há casos em que há 
parte fixa e parte variável e outros em que apenas há 
parte variável. 

O SR. MEM DE SÁ: – Minha emenda sanará 
êsses casos. 

O SR. JÚLIO LEITE: – Nobre Senador  
Filinto Müller, desejava que Vossa Excelência 
esperasse um pouco, porque voltarei a essas 
considerações. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ouvirei Vossa 
Excelência com tôda a atenção. 

O SR. JÚLIO LEITE (lendo): – É preciso que 
se note, a fim de que o tema não se controverta por 
ausência, de clareza que o visado pelo projeto de lei 
em causa, é a proclamação do direito-vez que pôs 
em discussão por interpretações judiciárias da Lei 
número 605. 

A tarefa do Legislativo não é colhês 
passivamente os pronunciamentos pretéritos, em 
casos concretos do Poder Judicante. A matéria de lei 
intrìnsecamente é sempre de inovação. Não é a lei 
que deva se sujeitar aos julgados. Mas, os julgados à 
lei. 

7. É de uso muito freqüente em nosso 
comércio, a relação de emprêgo, sob modalidade de 
comissões por venda, aos que, como balconistas, 
servem à freguesia que acorre aos estabelecimentos 
de varejo. 

Tais comissionistas recebem òbviamente  
uma irritória percentagem sôbre vendas realizadas, 
que somadas umas e outras, dão um  
estipêndio mensal muito aproximado do mínimo de 
remuneração legal. 

Há os casos, e não poucos, dos 
empregadores que se vêm furtando, mes- 
 

mo, de mínimo de lei, por essa modalidade de 
assalariamento. 

8. Não se compreende, assim, e 
derradeiramente a falta de extensão do benefício do 
repouso remunerado àqueles que trabalham em 
serviços internos, sujeitos ao horário de oito horas, 
pelo simples fato da diversidade de modo de 
pagamento. 

Aliás, o Regulamento baixado pelo Decreto nº 
27.048, de 12 de agôsto de 1949, à Lei nº 605,  
no parágrafo 1º do artigo já dispunha "ipsis literis": 

"A remuneração dos dias de repouso 
corresponderá, qualquer que seja a forma de 
pagamento de salário: etc". 

9. O artigo 2º do Projeto de Lei em estudo, 
indica, de modo claro e prático, a maneira pela  
qual se deve proceder para a efetivação dos cálculos 
de repouso remunerado de que se beneficiará o 
balconista, quer o pagamento seja feito por semana, 
quinzena ou mês. 

10. Assim sendo, por todo o exposto, julgamos 
que o Projeto de Lei nº 27 de 1955, deve merecer 
aprovação do Senado". 

Sala das Comissões, em 21 de agôsto de 
1956. 

O Senador Remy Archer, ainda na Comissão 
de Economia, e dada a notória divergência entre o 
meu pronunciamento e o julgar do eminente Senador 
Argemiro de Figueiredo, requereu vista do Projeto, e 
emitiu declaração de voto, na qual propende para o 
rumo que eu havia tomado. Assim foi unânime a 
manifestação da Comissão de Economia no sentido 
da aprovação do Projeto de Lei nº 27, de 1955. 

Retornando à douta Comissão de Justiça, e 
em face do pronunciamento referido da Comissão de 
Economia, reestuda o ilustre Senador Argemiro de 
Figueiredo, em longo parecer, a proposição em 
debate, mas agora, face às razões do Relator da 
Comissão ouvida. 

E nesta sua manifestação, a qual foi  
seguida, finalmente, pela Comissão de Justiça  
que aprovou o seu Parecer, o ilustre Senador 
Argemiro de Figueiredo, incorre em graves 
contradições e trilha, em seu argumentar,  
rumos menos seguros, que nos cumpre na  
qualidade de Relator da matéria, na Comissão de 
Economia, tentar rebater e elucidar. Como o Senado 
se recorda da leitura a que procedi do relatório da 
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Comissão de Economia, o primitivo parecer  
do ilustre Senador Argemiro de Figueiredo era 
dirigido contra a conveniência de estender-se  
o repouso remunerado aos empregados que 
trabalham à base de comissão. Ou em suas 
palavras, aquêle que não está vinculado ao tempo de 
trabalho; aquêle que trabalha se quer e quando quer, 
que repousa quando entende, e, muitas vêzes sem 
esforços nem canseiras, num só negócio, 
processado em segundos, vê asseguradas 
remunerações excepcionais. 

Como vimos, não tem nenhum sentido aquela 
argüição, desde que o Projeto de Lei 27, não se 
aplica ao objetivo imaginado pelo Senador Argemiro 
de Figueiredo, isto é, aos comissionistas pracistas, 
mas sim, conforme se depreende da simples leitura 
do art. 1º do Projeto, êle só atinge aos 
comissionistas balconistas, isto é, aquêles que 
embora tenham como forma de remuneração a 
comissão, trabalham em serviço interno, oito horas 
por dia. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

O SR. JÚLIO LEITE: – Pois não. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – É evidente 

que a situação dêsses empregados é idêntica à 
daqueles que ganham salário fixo; a diferença está 
apenas na forma do pagamento. 

O SR JÚLIO LEITE: – Exatamente. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Quanto ao 

mais, a situação é a mesma, tanto no caso dêsse 
trabalhador como no de qualquer outro. Portanto 
V.Exa. está com a boa doutrina. 

O SR. JÚLIO LEITE: – Muito grato a V.Exa. 
O SR. ONOFRE GOMES: – V. Exa. dá licença 

para um aparte? 
O SR. JÚLIO LEITE: – Pois não. 
O SR. ONOFRE GOMES: – Não haverá 

possibilidade de retribuição em duas partes, sendo 
uma fixa e outra dependendo de comissão nas 
vendas? 

O SR. JÚLIO LEITE: – Há casos, dessa 
espécie. 

O SR. MEM DE SÁ: – Já existe, e o  
salário é formado pela soma das duas. 

O SR. ONOFRE GOMES: – E o Projeto visa 
aos que são pagos dessa forma? 

O SR. JÚLIO LEITE: – A todos os que 
recebem. Continuarei para explicar melhor o sentido 
do meu parecer. (Lendo). 

Esta distorção a que chegou o Senador 
Argemiro de Figueiredo, dissemos também em nosso 
parecer, proveio certamente da ementa do Projeto, 
que diz "regula o repouso remunerado para os 
empregados que trabalham à base de comissão" e 
não, como deveria ser "regula o repouso remunerado 
para os trabalhadores comissionistas que trabalhem 
em serviço interno, sujeitos ao horário de trabalho 
normal". 

Para sair desta armadilha que lhe foi traçada 
por uma evidente errônea de técnica legislativa, o 
nobre Relator da Comissão de Justiça, no entanto, 
enveredou pelo difícil caminho de jogar contradições 
contra contradições. E assim, onde afirmávamos que 
sôbre o assunto, "a jurisprudência é vasta e 
controvertida", responde o ilustre Relator da Comissão 
de Justiça: "Ora, a verdade é que o Supremo Tribunal 
Federal, em todos os acórdãos proferidos até agora, 
sem exceção, não tem feito distinção entre pracistas e 
balconistas, sujeitos ou não a horários, para efeito de 
negar ao pagamento dos dias de repouso". (Palavras 
textuais, pág. 2). 

S. Exa. não usou meias tintas. Foi duro. 
Contundente. À minha afirmação de que a 
jurisprudência era controvertida S.Exa. apresenta 
formais embargos: "todos os acórdãos, sem 
exceções, se opõem ao pagamento dos dias de 
repouso". 

A veemência da contradita, e não foi a única 
que recebeu o parecer, sem maiores pretensões, da 
Comissão de Economia, no minucioso 
pronunciamento da Comissão de Justiça, me deixou 
preocupado. E tanto mais avultava a cincada, vá lá o 
eufemismo, quando a apontava um Senador do 
prestígio e autoridade de Argemiro de Figueiredo, cuja 
atuação nesta Casa venho acompanhando com o 
mais vivo interêsse. 

Seu equilíbrio, bom senso, moderação, espírito 
público já o impuseram ao conceito de seus pares. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Obrigado a V. Exa. 

O SR. JÚLIO LEITE: – A sua cultura, 
discernimento, agilidade mental e intuição jurídica 
colocam-no ao lado dessa figura humana tão 
expressiva, misto de Dartagnan, Fouquerinville e 
Planiou – o Senador Cunha Mello, como uma das 
culminâncias do Senado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem. 
O SR. JÚLIO LEITE (lendo): – Da planície em 

que me situo eu os contemplo... 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não apoiado. V. 

Exa. se situa também, na altitude. 
O SR. JÚLIO LEITE: – Obrigado a V. Exa. 
...como mestres e muito me vanglorio de 

cultivar-lhes a amizade, mestres ambos e amigos. 
Debrucei-me sôbre mim mesmo e me 

interroguei: 
Teria eu, porventura, pouco afeito ao trato 

diuturno das letras jurídicas, claudicado, ao penetrar 
na sagrada seara do Direito? 

Recobrei o ânimo quando, remontando às 
vertentes onde colhera elementos para o parecer, lá 
encontrei, palpitantes, estuantes de vida em 
entrechoque, decisões das justiças comum e 
especializada. 

A afirmação do Relator da Comissão de 
Justiça, não é de forma alguma, correspondente  
à realidade. O dissídio jurisprudencial atingiu, 
também, a Suprema Côrte. Leremos ao Senado, 
apenas para comprovar o que afirmamos, ementa  
de decisão recente em processo onde funcionou 
como Relator, o ilustre Ministro Orozimbo Nonato:  
E' a seguinte a ementa, correspondente à decisão 
do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário 23.938, julgado em 9-10-54: "as 
instâncias ordinárias decidiram que o comerciário-
balconista, ganhando tão-só comissões sôbre as 
vendas e submetidos a horário prefixado, tem o 
direito ao salário do repouso remunerado. Deixando 
de conhecer da revista interposta dessa decisão, o 
Tribunal Superior do Trabalho não infringiu o art.  
896 da Consolidação pelo que descabe o recurso 
extraordinário". 

Como se vê, o caso a que se refere o acórdão 
citado é muito expressivo. A tese de que o 
comerciário-balconista, submetido a horário prefixado, 
faz jus ao repouso remunerado, foi vencedora em 
tôdas as instâncias trabalhistas e finalmente 
confirmada pelo julgamento do Supremo Tribunal. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? (Assentimento do orador) – A qual se 
referiu por último o nobre colega? 

O SR. JÚLIO LEITE: – Ao acórdão em que foi 
Relator o Ministro Orozimbo Nonato. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não percebi bem 
a tese nêle versada. 

O SR. JÚLIO LEITE: – E' a de que o. 
comerciário-balconista, comissionado e submetido a 
horário prefixado, faz jus ao repouso remunerado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muita obrigado a 
V. Exa. 

O SR. JÚLIO LEITE: – Aonde por 
conseqüência, a unanimidade, em sentido oposto, 
referida pelo parecer da Comissão de Justiça? 

De fato o que há são julgados de um lado e de 
outro. 

Referíamos em nosso parecer neste sentido: 
"E' preciso que se note, a fim da que o tema 

não se controverta por ausência de clareza, que o 
visado pelo projeto de lei em causa, é a proclamação 
do direito – vez que pôsto em discussão por 
interpretação ,judiciária da Lei nº 605. 

A tarefa do Legislativo não é acolher 
passivamente os pronunciamentos pretéritos, em 
casos concretos do Poder Judiciário. A matéria de lei 
intrìnsecamente é sempre de inovação. Não é a lei 
que se deve sujeitar aos julgados. Mas, os julgados à 
Iei". 

Aí, onde referíamos que a tarefa do Legislativo 
é por natureza inovar; aí, vislumbrou o parecer da 
Comissão de justiça uma nota em falso à qual 
cumpria dar corretivo. 

Assim é que refere o parecer da Comissão de 
Justiça: 

"E' verdade que os julgados devem sujeitar-se 
à lei, mas não é menos verdade que a lei deve, por 
sua vez, sujeitar-se ao direito". Esta bizantina hie- 
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rarquia, onde entram, como fôrças do mesmo pêso, 
a lei e o direito se esclarece mais adiante pelas 
próprias palavras do parecer da Comissão de 
Justiça: "Ora, os julgados dos tribunais judicantes, 
notadamente de nosso maior alto pretório, não se 
limitam à aplicação automática da lei, mas a 
formulação dos princípios jurídicos, e através das 
variações interpretativas da lei à cristalização do 
direito". 

Ora, o que é isto, senão a completa inversão 
da hierarquia entre as fontes do direito? Quem nunca 
pôde sustentar que os decisórios interpretativos da 
lei se sobrealçassem à própria lei? A lei só se sujeita 
à Lei Maior. As fontes do direito, todos sabemos,  
são em ordem decrescente à lei, a jurisprudência, a 
doutrina e os usos e costumes. 

O que cabe no caso concreto é indagar – o 
Projeto nº 27, de 1955, contraria a Constituição? E 
não se arremeter à incompreensível tese do relatório 
da Comissão de justiça, assim expresso "ipsis literis". 
"Não deve o Legislativo inovar a Lei contra os 
pronunciamentos do Poder judiciário sem cuidadoso 
exame da sua substancia, sob pena de correr o risco 
de torná-la iniqua e injusta". 

Da tese jurídica de difícil sustentação de  
que a lei deve curvar-se à jurisprudência, a qual 
"através das variações interpretativas da lei  
cristaliza o direito", incorre o parecer da Comissão  
de justiça num de seus mais graves equívocos. 

E' quando resolve se rebelar contra a distinção 
"iníqua e injusta" que, a seu ver, o Projeto de Lei nº 
27, cria entre os comissionistas-balconistas 
pracistas. Mesmo que tivesse sentido a argüição, e 
não tem como veremos, ela só não poderia ser 
levantada pelo Relator da Comissão de justiça, pois 
que o seu primeiro pronunciamento, como vimos, 
sem aplicação no caso concreto, rebelava-se, 
exatamente, contra o fato do benefício proposto 
atingir os comissionistas pracistas. Como agora 
defender que o projeto é iníquo e injusto por não os 
englobar? 

Em verdade, é preciso distinguir, e isto o 
Senado há pouco já fez quando aprovou o projeto 
que regulamenta as atividades de caixeiro-viajante  
e dos pracistas. E' preciso distingiur nìtida- 
 

mente entre o pracista e o balconista. A única coisa 
que os une é a maneira, é a forma de remuneração. 
As atividades, no entanto, de uns e de outros, em 
nada se confundem. Êstes permanecem jungidos a 
horários de trabalho, a fiscalização direta do 
empregador, a prestação de serviços dentro do 
estabelecimento. Aquêles, ao contrário, não têm 
limite de horas de trabalho fixo, por dia, não prestam 
serviços internamente e nem se sujeitam a direta e 
imediata fiscalização do empregador. 

Muitas mais razões há de aproximação entre o 
balconista-comissionista e o empregado em balcão 
de remuneração fixa que entre aquêles e os 
chamados pracistas. 

O SR. MEM DE SÁ: – E' claro. 
O SR. JÚLIO LEITE: – De fato, o balconista-

comissionista exerce as mesmas funções, trabalha no 
mesmíssimo setor, tem as mesmas responsabilidades 
que o balconista que recebe remuneração fixa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há apenas pequena 
variação. 

O SR. JÚLIO LEITE (lendo): – A única coisa 
que os distingue, em verdade, é a modalidade de 
salário. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. 
O SR. JÚLIO LEITE: – Por que então propiciar 

a um o benefício do repouso remunerado e negá-lo a 
outro? 

Todavia, sobram ainda pontos vulneráveis no 
parecer da Comissão de Justiça, que forçosamente 
temos de abordar. Sabemos que é mandamento 
constitucional a instituição do repouso semanal 
remunerado (art. 157, item VI). 

Pela ciência do prescrito referido, argumenta o 
nobre Relator da Comissão de Justiça: 

"os que apresentaram o projeto, com essa 
amplitude, se impressionaram certamente com a 
extensão do mandamento constitucional, para 
concluir que todos os empregados, qualquer que 
seja sua categoria ou forma de salário, tem direito à 
remuneração específica do repouso remunerado, 
criada pela Lei 605. 

Mas tanto não é assim – arremata o parecer 
da Comissão de Justiça – que a própria Lei 605 em 
seu art. 7º parágrafo 2º excluiu expressamente do 
benefício legal os mensalistas". 
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Aqui, – e eu peço a atenção do Senado – aqui 
está a fundamental peça do parecer da Comissão de 
Justiça, peça que, infelizmente, não tem base firme e 
compromete os alicerces do próprio parecer. 

Mensalista – não é uma modalidade de 
remuneração, mensalista significa delimitação da 
época de pagamento do salário. 

A confusão que se quer estabelecer 
equiparando o comissionista com o mensalista, e 
dizendo que êste último está excluído 
expressamente dos benefícios previstos na Lei 605, 
corresponde, sem dúvida, a uma inteira falta de 
compreensão dos fundamentos jurídicos do 
problema. Como vimos, mensalista corresponde a 
indicação da unidade de tempo de percepção da 
remuneração. A remuneração dá-se, por hora, por 
dia, por semana, por mês. 

Ao que recebe por mês – diz-se mensalista. 
Comissionista – é aquêle que recebe pela 

forma de remuneração que se convencionou chamar 
de comissões. 

O SR. MEM DE SÁ: – Que podem ser pagas 
mensalmente. 

O SR. JÚLIO LEITE (lendo): – Vê-se logo, 
assim, que mensalista é tempo de remuneração, 
comissionista é forma de remuneração. 

Assim, o comissionista, nobre Senador Mem 
de Sá – nada impede – poderá ser diarista, 
semanalista, quinzenalista ou mensalista. 

Não há comparação que se possa estabelecer 
entre o mensalista e o comissionista. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro. Pode ser 
comissionista o mensalista. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. JÚLIO LEITE: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – O empregado 

pode ser comissionista ou mensalista, de acôrdo 
com a forma ou tempo de remuneração, mas há 
diferenciação muito maior entre as duas categorias. 
O comissionista está sujeito a tempo... 

O SR. MEM DE SÁ: – No caso comissionista é 
forma de remuneração. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ...ao passo  
que o pracista, o caixeiro-viajante pode ser  
horista, quinzenalista ou mensalista mas não está 
subordinado a horário de trabalho, à assiduidade. 
Não pode haver – repito – a comparação que o 
nobre orador pretende.. 

O SR; JÚLIO LEITE: – Estamos tratando de 
empregados com horário integral de trabalho, 
subordinados, portanto, à assiduidade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. citou  
os horistas, quinzenalistas e mensalistas. Não 
compare, porém, aos comissionistas, que pertencem 
a outra categoria. 

O SR. JÚLIO LEITE (lendo): – Daí a inteira 
desrazão e contra-senso do parecer da Comissão  
de Justiça quando ao se referir que o princípio  
do repouso remunerado não é absoluto dá como 
prova e exclusão dos mensalistas, no próprio texto 
da lei. 

O que a lei faz aliás, não é excluir, também os 
mensalistas. 

Diz o parágrafo 2º, do artigo 7º da Lei 605. 
"Consideram-se já remunerados os dias de 

repouso semanal do empregado mensalista ou 
quinzenalista, cujo cálculo de salário mensal ou 
quinzenal, ou cujos descontos por faltas sejam 
efetuados na base do número de dias do mês ou de 
trinta e quinze diárias, respectivamente". 

Isto é, aquêles que mensalistas, ou 
quinzenalistas receberem efetivamente à base de 
quinze ou trinta dias de trabalhos êsses, já se supõe, 
tiveram os dias de repouso intercorrentes naqueles 
respectivos períodos, remunerados. 

Ou ainda mais praxìsticamente. Se o cálculo 
de pagamento do trabalhador que recebe por mês se 
fizer à base de 25 dias – porque de fato foram os 
dias úteis de trabalho – o repouso é devido. 

Se, no entanto, tal cálculo se fizer à base  
de 30 dias consideram-se, como de fato se  
operou, consideram-se remunerados os dias de 
repouso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeita argumentação. 
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O SR. JÚLIO LEITE: – Assim, como vemos é 
muito outra a situação de que a traçada pelo parecer 
da Comissão de Justiça. 

A Lei 605 não excluiu ninguém do  
direito do repouso remunerado, constitucionalmente 
assegurado. 

Nem tampouco é chamado mensalista, como 
vimos. 

Por conseqüência, uma exceção que se  
quis buscar para chamar outra, resta sem nenhum 
efeito de convencimento, se em uma melhor análise 
das coisas, verifica-se a sua inexistência. 

Cansei o Senado, eu bem sei. 
O SR. MEM DE SÁ: – Não apoiado. V. Exa. 

encantou o Senado. 
O SR. JÚLIO LEITE: – Minhas excusas 

portanto. E minhas excusas principalmente ao 
mestre e amigo Relator na Comissão de Justiça, se 
ainda sangrando as acutiladas recebidas, vez por 
outra, no decorrer dêsse discurso, expressões 
tenham adquirido maior vivacidade. 

Mas, parece-me, deixei claro os princípios  
que informam o parecer da Comissão de  
Economia e, perdoe-me a minha afirmação, deixei 
claro, também que não subsiste nenhum dos 
argumentos jurídicos levantados no parecer do  
nobre Senador Argemiro de Figueiredo, parecer 
acatado também na douta Comissão de Legislação 
Social. 

O Senado pode ou não aprovar o Projeto de 
Lei nº 27, de 1955, mas se se inclinar pela sua 
recusa atenderá apenas às razões de conveniência, 
mas não às razões do direito. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a  
discussão. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO *: –  
Sr. Presidente, era meu propósito guardar-me  
para dizer algumas palavras a respeito do assunto, 
tão bem focalizado pelo nobre Senador Júlio  
Leite, na oportunidade de encaminhar a votação do 
projeto. 

Como é do conhecimento do Senado, o nobre 
Senador Mem de Sá forçou, através de emenda 
enviada à Mesa, o adiamento da matéria. Nossa 
argumentação perde, portanto, de certo modo a 
oportunidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Empregou Vossa 
Excelência o verbo "forçar"? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Disse 
que V. Exa. forçara o adiamento através de emenda 
que apresentou. 

O SR. MEM DE SÁ: – Minha intenção não foi 
forçar, mas aperfeiçoar. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
afirmei o contrário. Em face do Regimento, porém, V. 
Exa. forçou o retardamento do projeto, assim o verbo 
é próprio. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeito. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sei 

que V. Exa. é muito cioso, quanto ao ajustamento 
dos têrmos na construção das frases, e rendo-lhe 
minhas homenagens. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Salve-se a boa 
intenção do Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quero apenas 
acrescentar que não estou negando. Realmente, em 
face do Regimento, a apresentação de qualquer 
emenda força o adiamento, mas meu objetivo não foi 
êsse, e sim o de aperfeiçoar. Como para aperfeiçoar 
era necessário o adiamento, preferi êste, em 
benefício da melhoria do projeto. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sendo para 
aperfeiçoar, era necessário forçar. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
esclarecimento do nobre Senador Mem de Sá, 
quanto a êsse aspecto, era desnecessário, porque 
todos nós acompanhamos o modo elegante e 
elevado como S. Exa. discute os assuntos, nesta 
Casa. Não poderia, portanto, emenda da autoria de 
S. Exa. ter objetivo protelatório. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muitas vêzes somos 
forçados a isso. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Até 
hoje não houve exemplo, por isso, acompanho a 
praxe. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não quero dizer, porém, 
que "desta água não beberei". 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:  
 Senhor Presidente, prosseguindo: era  
minha intenção guardar pa- 
 
__________________ 
*Não foi revisto pelo orador. 
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ra falar no dia em que fôsse anunciada a votação, 
uma vez que os argumentos, nessa ocasião, se 
tornariam mais vivos. Fui, no entanto, tão 
honrosamente citado pelo nobre Senador Júlio 
Leite... 

O SR. JÚLIO LEITE: – Com muita justiça. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...que, 

mesmo com o objetivo de agradecer a S. Exa., pelas 
generosas referências, à minha pessoa, seria eu 
"forçado" novamente – me permita o nobre Senador 
Mem de Sá empregar o têrmo – a falar neste 
momento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Para aperfeiçoar 
também. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Senhor Presidente, não esperava que o ilustre e 
nobre Senador Júlio Leite nos desse 
oportunidade tão feliz de encantar a Casa com 
peça jurídica profunda nos conceitos emitidos, de 
tal sorte, que, agora, bendigo a discordância 
havida entre nós. 

O caso tão longamente discutido pelo  
nobre Senador Júlio Leite e tão exaustivamente 
por mim apreciado por ocasião do parecer que 
emiti na Comissão de Constituição e Justiça, 
reveste-se, porém, de simplicidade que 
poderemos bem aproveitar para defini-lo em 
poucas linhas. 

A Constituição, no art. 157, nº 6, assim dispõe: 
"Art. 157 – A legislação do trabalho e a da 

previdência social obedecerão aos seguintes 
preceitos, além de outros que visem à melhoria da 
condição dos trabalhadores". 

 
VI – repouso semanal remunerado, 

preferentemente aos domingos e, no limite das 
exigências técnicas das emprêsas, nos feriados  
civis e religiosos, de acôrdo com a tradição local". 

Senhor Presidente, quem interpretar  
sereno e corretamente o texto constitucional que 
acabo de ler, verificará que a Constituição da 
República, se refere a diarista, àquele que recebe 
salário pelo trabalho que executa, pelo labor quoti- 

diano. Êsse trabalhador tem direito ao repouso 
semanal remunerado. A própria referência – repouso 
semanal – deixa claro, nítido, que o texto diz respeito 
ao diarista. 

Quando falamos em diarista, devemos 
estabelecer, para melhor compreensão do assunto, 
distinção entre diarista e mensalista. 

Diarista é aquêle que tem a remuneração, a 
compensação pecuniária financeira do seu trabalho; 
que percebe o preço de seu trabalho, diariamente, 
ou seja, em função do tempo em que o executa. 

O mensalista percebe ordenado no fim de 
cada mês. A própria palavra esclarece o assunto. 

Essa, Senhor Presidente, a distinção que faço, 
para que possamos compreender qual o sentido do 
texto constitucional; se tem por objeto abranger 
todos os trabalhadores, diaristas, quinzenalistas, 
mensalistas, ou se apenas o diarista. 

Como declarei há pouco, analisando 
ràpidamente o texto consubstanciado no nº VI do art. 
157, a Constituição Federal refere-se, 
exclusivamente, ao trabalhador diarista, tanto que há 
referência expressa a repouso semanal no fim dos 
seis dias de labor. No fim de cada semana, no dia 
escolhido pela emprêsa – costumeiramente, o 
domingo – o trabalhador tem direito ao repouso 
semanal remunerado. 

Dir-se-á: Por que, então, não assegurou a 
Constituição o mesmo direito do repouso 
remunerado aos outros empregados., que 
despendem energias e se desgastam nas atividades 
diárias, tanto intelectuais como materiais? 

E' claro que o legislador excluiu do repouso 
semanal remunerado os trabalhadores que não sejam 
diaristas. por uma razão simples e clara: a mensalista 
já tem repouso semanal remunerado. O mensalista 
não percebe em função das horas ou dos dias de 
trabalho; percebe ordenado no fim de cada mês; quer 
tenha trabalhado todos os dias que constituem o mês, 
quer sòmente a terça parte ou a metade do mês, 
recebe a paga mensal. Qualquer que seja o tempo de 
trabalho, tem direito ao repouso semanal remunerado. 
E', portanto, um homem que descança aos do- 
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mingos, dias santos e feriados federais, estaduais e 
municipais. E' um trabalhador naturalmente 
remunerado. 

O diarista, não – percebe salário conforme o 
trabalho que executa; ganha em função do tempo de 
trabalho. 

Que é afinal, Senhor Presidente, o trabalhador 
a que se refere o projeto em discussão? Que é 
comissionista? Será diarista? Percebe salário em 
função do labor cotidiano? 

Não, Sr. Presidente! O comissionista tem 
classificação inteiramente diferente. Pode ser tudo, 
menos diarista. O comissionista é quase sócio da 
emprêsa; ganha pelas vendas que realiza, pelo 
trabalho que executa, pela sorte que tenha no 
exercício das suas funções, na casa comercial. Num 
só dia – como tive oportunidade de esclarecer em 
meu parecer – pode ganhar mais do que um 
funcionário bem pago de qualquer empresa. Numa 
hora de trabalho, pode perceber ordenado muito 
superior ao vencimento fixo dos demais empregados. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O 
comissionista recebe, em geral, menos do que o 
mensalista. Os empregadores não lhe darão 
comissões tão elevadas que permitam o recebimento 
de importâncias tão grandes como aquelas a que 
Vossa Excelência se refere. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de V. Exa. Entendo que o sistema 
da Constituição da República não tem esse cunho 
unilateral que alguns trabalhadores lhes pretendem 
dar. Não me refiro a Vossa Excelência. 

A Constituição Federal, na verdade, 
estabeleceu a base para elaboração das leis 
trabalhistas, das leis ordinárias, mas não se fixou 
em um sentido unilateral. Do mesmo modo que  
o Estado, pela Constituição da República, tutela o 
trabalhador, como um dos elementos de produção, 
ao mesmo tempo, tutela a iniciativa privada e  
o capital. Assim, essas leis trabalhistas devem  
ser interpretadas, e, principalmente elaboradas, 
 

visando à conciliação dos elementos que integram os 
fatôres da produção. 

No caso atual, não conseguiremos isto. 
Marchamos, Sr. Presidente, para uma etapa 
gravíssima, um transe doloroso da vida nacional. 
Elaboramos, constantemente, leis – com o temor de 
fixá-las bem, nos seus efeitos, nas suas 
repercussões, no meio social – que vão de encontro 
não digo às aspirações, mas às necessidades do 
Brasil. Não podemos elaborar mais leis que venham 
diminuir a capacidade e as horas de trabalho do 
homem em qualquer setor da vida industrial, 
comercial e agrícola. 

O SR. FERNANDES TÂVORA: – Dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Infelizmente, em matéria de legislação trabalhista, só 
se cuida de diminuir as horas de serviço do operária 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Na 
marcha em que vamos, Sr. Presidente, não sei o 
que ficará, o que restará para esta Nação. Se as 
horas de trabalho vão sendo diminuídas, se nos 
dispomos a premiar cada dia, cada hora, cada 
instante de ociosidade, do que não trabalha, que 
restará para um País, que tem necessidade de 
desenvolver tôdas suas fôrças, morais e 
materiais, para seu engrandecimento moral e 
material? 

O SR. NOVAES FILHO: – Até a semana de 
cinco dias já constitui reivindicação! 

O SR. FILINTO .MÜLLER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não quis 
interromper V. Exa. nesse trecho tão grave do seu 
discurso, que deve ser por todos meditado, mas, 
desejo manifestar meu desacôrdo com o aparte do 
nobre Senador Gomes de Oliveira. Não há 
possibilidade de se estabelecer a comparação que S. 
Exa. quis fazer, isto é, de haver comissionistas que 
ganham menos, via de regra, do que os mensalistas. 
Não há comparação, porque há mensalistas de altos 
ordenados nas indústrias e no comércio; alguns 
percebem vencimentos bem maiores do que os 
subsídios dos Senadores. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Perfeitamente. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Mas há 
comissionistas – como muito bem acentuou V. Exa. – 
que ganham, numa única operação, mais que os 
Senadores podem receber durante um ano, de 
subsídios. 

V. Exa., nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo, vinha acentuando, com sabedoria e 
acêrto, a diferença existente entre o empregado, 
sujeito a condições de horário de trabalho, sujeitos à 
hierarquia, subordinado ao emprêgo, enfim, e o que 
trabalha quase por conta própria que não está sujeito 
a horário de trabalho, pois, no dia em que entender 
de não trabalhar, não comparece ao emprêgo. O 
comissionista, cuja característica é a liberdade, 
ganha de acôrdo com suas conveniências. Peço 
vênia para continuar interrompendo o discurso de V. 
Exa. por mais um minuto, para pedir a atenção de V. 
Exa. para o aspecto que presidiu e informou nossa 
legislação social, como aliás a de todos os outros 
povos, no que tange a férias e repouso 
remunerados. A preocupação do legislador foi 
assegurar aos homens que trabalham, o repouso 
físico de que necessitam para refazer suas fôrças; e 
não seria concebível êsse repouso sem a 
remuneração correspondente ao sustento. Dar-lhes 
férias e não lhes pagar os quinze dias, seria 
condená-los a um deficit físico, muito mais prejudicial 
que mantê-los no trabalho percebendo sua 
remuneração, e portanto alimentando-se 
convenientemente. Daí, o princípio de se 
estabelecerem férias com remuneração. O mesmo 
princípio presidiu o espírito do constituinte  
ao determinar a criação do repouso  
semanal remunerado. Para todo aquêle que trabalha 
durante seis dias da semana, fica assegurado  
o repouso físico do domingo, com a correspondente 
remuneração, porque se não a houvesse,  
êsse homem, nesse dia, sofreria um deficit  
no orçamento de manutenção e, portanto, na  
própria sustentação. Êsse, o aspecto. Assim,  
se o empregado não é obrigado ao esfôrço 
permanente da semana, lògicamente, não pode 
exigir descanso semanal remunerado, quan- 
 

do o teve no decorrer da semana, no dia que bem o 
entendeu. E' o caso do comissionista. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. tem tôda a razão. Muito grato pelo aparte. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então, o nobre Senador 
Filinto Müller está de acôrdo com o Projeto. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, procurava eu demonstrar que a 
Constituição, nesse ponto, assegura o repouso 
semanal remunerado e exclusivamente ao 
trabalhador diarista; não ao mensalista, não ao 
comissionista, não a outro qualquer trabalhador que 
não perceba o salário, em função do labor e do 
trabalho diário. 

Perguntava eu, para estabelecer uma 
distinção, o que é afinal, o comissionista? E' 
diarista, ou trabalhador mensalista? Já havia eu 
esclarecido que não é uma nem outra coisa, nem 
recebe salário diário, nem tem ordenado em 
função do dia de trabalho que faz, que executa. 
Por outro lado, não é mensalista, porque seus 
vencimentos não são fixos. Em que categoria, 
afinal, se encontram êsses comissionistas a que 
se refere o projeto? 

O comissionista, como disse hã pouco, e 
como também entende o Supremo Tribunal 
Federal, através da palavra de elementos da 
maior cultura, da maior expressão cultural e moral 
do Brasil, é uma espécie de sócio da emprêsa. 
Quanto mais vende, mais ganha, mais aumenta 
sua produção, maior seu rendimento, mais se 
capitaliza. E' sócio da emprêsa, é nela 
interessado, e seu rendimento pode ser pequeno 
nos tempos de má sorte, mas pode ser grande 
demais, até em poucas horas de trabalho, 
possibilitando-lhe enriquecimento rápido. 

O comissionista, portanto, não é o diarista a 
que se refere a Constituição. Conseqüentemente, 
não está pelo sistema da Constituição, com 
direito ao repouso semanal remunerado. 
Absolutamente! 

Sr. Presidente, o argumento há pouco 
expendido pelo nobre e brilhante Líder da Maioria, 
Senador Filinto Müller, não deve passar despercebido 
do Senado. Precisa ficar bem gravado na 
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consciência de todos aquêles que vão julgar o 
Projeto de Lei da Câmara número 13, de 1957, para 
uma inspiração pura e límpida de consciência. 
Salientou S. Exa. que o comissionista é um 
privilegiado por que?!... Que ocorre, geralmente, com 
êle? – Percebe ordenado como mensalista e recebe 
rendimento variável, conforme o vulto de seu 
trabalho, conforme as vendas que efetua no fim de 
cada período mensal ou quinzenal, conforme praxe 
da casa comercial. Quer dizer que quando percebe a 
parte fixa do seu ordenado, já está com seu repouso 
semanal evidentemente pago, porque o mensalista, 
como declarei há pouco, haja ou não muito trabalho 
na casa comercial a que serve, trabalhe ou não 
todos os dias do mês, tem o seu ordenado fixo, 
invariável e, fatalmente, em todo mês, há sempre os 
dias feriados, há os dias santos, como referi, e em 
nenhum dêsses dias, por falta de trabalho, haverá 
motivo para descontos no ordenado, que permanece 
fixo. 

Essa, a posição do mensalista, que toca, em 
parte, ao comissionista balconista. E', portanto, 
trabalhador privilegiado, que tem a parte fixa do seu 
ordenada, na qual está, implìcitamente incorporado o 
repouso semanal remunerado, e, por outro lado, o 
direito à percepção dos rendimentos proporcionais 
às vendas que efetuou ou aos negócios que 
executou. 

Pode o Senado, por uma generosidade 
excepcional, votar favoràvelmente a êsse projeto, 
mas, "data venia", fá-lo com um liberalismo 
incompatível com as realidades nacionais e com o 
sistema da Constituição. 

Sr. Presidente, há pouco declarei, não devem 
as leis trabalhistas ter seus textos interpretados 
unilateralmente; elas não se fazem, só e só, para 
garantir operários. 

Ma sou reacionário; falo como homem de 
eqüidade que se julga com a virtude máxima que 
pode ter o cidadão que luta na vida pública brasileira, 
nesta oportunidade histórica para todos nós – a do 
bom senso. 

Assim, entendo que, dentro do sistema da 
Constituição, nunca poderemos dar essa interpretação, 
adotar essa hermenêutica unilateral, vendo nas leis 
trabalhistas ùnicamente a função de be- 
 

neficiar o operário. Não! A legislação trabalhista tem 
no sistema constitucional, uma finalidade mais alta – 
o Estado, como já disse de início, tanto tutela o 
trabalhador como o trabalho, o capital e a iniciativa 
privada. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pela legislação 
trabalhista, ampara-se o trabalho; não sòmente o 
trabalhador, mas também o que emprega seu capital. 
A legislação protege, antes de tudo, o trabalho, que 
promove o progresso do País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, não esperava ouvir a dissertação 
brilhante do nobre Senador Júlio Leite e estava, 
naturalmente, desaparelhado para uma defesa mais 
perfeita e completa do parecer que tive oportunidade 
de emitir, na Comissão de Constituição e Justiça. 

Tenho certeza, entretanto, de que as 
deficiências naturais e manifestas na exposição que 
acabo de fazer... 

O SR. NOVAES FILHO: – Não apoiado. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

...serão supridas pela inteligência e cultura dos meus 
companheiros nesta alta Casa do Congresso 
Nacional. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa. 
defendeu brilhantemente o seu parecer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Era o 
que tinha a dizer. (Muito bem. Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, já ouvimos duas das 
mais brilhantes orações até hoje, produzidas nesta 
Casa. 

Não seria eu, a esta altura dos trabalhos, já no 
avançado da noite, quem fôsse prolongar os 
debates. Convencido, entretanto, da procedência do 
ponto de vista em que se colocou o nobre Senador 
Júlio Leite, que, realmente, está com a boa doutrina, 
não quero deixar de dizer algumas palavras em 
abono dessa tese. 

Como trabalhista, não encaro nos  
problemas sociais apenas o interêsse do 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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trabalhador, mas também o da economia nacional. 
Não compreendo, todavia, defesa da economia, 
senão dentro da justiça social – forma pela qual se 
estabelecem conceitos de harmonia entre trabalho e 
capital. Apenas dentro dêsse principio, chegaremos 
à boa produção. 

O objetivo do Projeto, Sr. Presidente, é um 
pouco diferente do que pareceu ressaltar das 
palavras dos nobres Senadores Argemiro de 
Figueiredo e Filinto Müller. Visa a atender no aos 
sócios do capital do trabalho da emprêsa, mas aos 
modestos trabalhadores em comissão que 
ganham, em geral, modestas percentagens, 
comissões módicas sôbre as vendas. São 
balconistas que trabalham em serviço interno 
sujeitos, portanto, a horário, como qualquer outro 
trabalhador. 

Êsses homens, Sr. Presidente, merecem a 
mesma atenção dispensada aos outros: porque a 
única diferença entre o comissionista, o diarista e o 
mensalista está na forma de pagamento. No mais, 
são trabalhadores iguais e sujeitos a vicissitudes até 
maiores, porque, muitas vêzes as comissões não 
remuneram suficientemente o seu trabalho. 
Sabemos o que é o balconista, o pequeno 
trabalhador que vive da comissão; como se 
empenham para conseguir serviço baseado em 
ordenados mensais fixos, que lhes garantam a 
subsistência. 

Em geral, o trabalhador não gosta de 
trabalhar mediante comissões que não 
remuneram compensadoramente seu labor, nem 
lhe tranqüilizam a vida. Eis por que, Sr. 
Presidente, interpretando os têrmos do projeto, 
que só visa ao trabalhador balconista, aquêle que 
executa trabalho interno, sujeito a horário e, 
portanto, nas mesmas condições dos demais, não 
posso deixar de sufragar o ponto de vista do 
nobre Senador Julio Leite, votando a favor da 
proposição. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 

O Projeto, com a emenda, volte às Comissões 
de Constituição e Justiça, de Economia e de 
Legislação Social. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 13, de 1957, que cria uma zona franca na cidade 
de Manaus; capital do Estado do Amazonas, e dá 
outras providências; tendo pareceres favoráveis, sob 
números 274 a 276, de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Foi encaminhada à 

Mesa uma emenda do nobre Senador Francisco 
Gallotti. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (pela ordem) 
*: – Sr. Presidente, conforme anuncia V. Exa. há 
apenas uma emenda ao projeto, e é de minha 
autoria. Atendendo a apêlo que me fêz a bancada do 
Amazonas, comprometi-me a retirá-la, caso fôsse a 
única. E' o que faço neste momento reservando-me 
para nova oportunidade de cogitar da criação de um 
pôrto franco na Ilha do Governador, na Baía de 
Guanabara. 

Desde já, declaro-me favorável à aprovação 
do projeto. 

Peço, a V. Exa., que providencie a retirada da 
emenda que apresentei. 

O SR. VIVALDO LIMA: – O Amazonas 
agradece o elevado gesto de Vossa Excelência. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Era o que 
tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Retirada pelo autor a 
emenda, está em discussão o Projeto. 

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

Em votação. 
O SR. MEM DE SA (para encaminhar a 

votação) *: – Sr. Presidente, Srs. Senadores,  
pedi a palavra apenas para declarar que também 
pensei em apresentar emendas ao projeto.  
Desisti de o fazer, tendo em vista o justo 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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interêsse não apenas da bancada amazonense, mas 
do Estado do Amazonas, pela rápida tramitação da 
matéria. 

Congratulo-me com essa bancada e aquêle 
Estado, porque tenho como certo que o projeto 
merecerá não apenas a aprovação, mas o louvor de 
todos os brasileiros. 

Trata-se de medida extremamente 
interessante, sob o ponto de vista fiscal, aduaneiro e 
financeiro. 

O Brasil, até hoje, não tem querido usar, como 
podia o sistema de pôrto franco, não obstante 
tentativas anteriores em leis orçamentárias. Há, até, 
regulamento criando o pôrto franco na Ilha do 
Governador. O princípio, entretanto, não foi adotado. 
E' certo que se faz experiência atualmente; restrita, 
porém, ao caso Paraguai e da Bolívia. 

Julgo o projeto ora em debate interessante 
para todo o Brasil. 

O Amazonas oferece situação privilegiada 
para a experiência que se vai fazer. O pôrto franco é 
realmente, aconselhado pela doutrina quando a zona 
escolhida reúne certo número de requisitos e 
concentra pela sua posição geográfica o interêsse de 
diversas nações. 

A situação do Amazonas é esta, e é 
especialmente interessante. Só há uma alegação 
contra os portos francos: a facilidade de fraudes que, 
muitas vêzes, nelas ocorrem. Ninguém pensará em 
repudiar instrumento fiscal de alto alcance 
econômico, porque incorre riscos e receios de 
fraudes ou de lesões ao Erário Público. 

O importante está, precisamente, em que se 
faça a experiência particularmente sôbre êsse 
aspecto, é cuidar, com muita severidade, das 
possibilidades que sempre se enfrentam de 
manobras clandestinas. 

Entendo que o Senado não pode ter iniciativa 
em matéria de criação de pôrto franco, por vedação 
Constitucional. Se a tivesse, eu me abalançaria a 
propor a sua criação em todo o território nacional. 
Como brasileiro, porém, rejubilo-me com êsse projeto, 
penso que Manaus tem as condições especialmente 
indicadas e sobretudo, porque a indústria daquele 
Estado precisa urgente e instantemente do amparo, 
assistência do interêsse do Brasil. 

Ainda ontem lia as declarações do grande 
jornalista francês Raymond Cartier que, 
especialmente se referia ao Amazonas, depois de 
visitar e conhecer todo o mundo, em que salienta 
que poucas vêzes vira um espetáculo tão 
grandioso, tão empolgante como a Floresta 
Amazônica. 

Em seguida, êle, como estrangeiro, mal 
chegado ao Brasil, fêz uma retificação 
extremamente necessária: que é preciso acabar 
com êsse cacoete literário de chamar "Inferno 
Verde" à Amazônia, quando lá se encontram 
condições excepcionais para uma civilização do 
futuro. Foi precisamente o que declarou o grande 
observador. 

Sr. Presidente, por enquanto, o Brasil ainda 
não tem fôrças de realizar o que a Amazônia 
pode dar, mas precisamos sair da inércia e 
começar a proporcionar-lhe aquilo que lhe 
podemos e devemos dar, para que ela, de sua 
vez, num futuro mais ou menos próximo, dê ao 
Brasil sua grande, soberba, imensa realização 
econômica. (Muito bem!). 

O SR. SENADOR CUNHA MELLO 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
POSTERIORMENTE PUBLICADO 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 13 DE 1957 

 
(Nº 1.310-B-1951, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria uma zona franca na cidade de Manaus, 

capital do Estado do Amazonas, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' criada em Manaus, capital  

do Estado do Amazonas, uma 
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zona franca para armazenamento ou depósito, 
guarda, conservação, beneficiamento e retirada de 
mercadorias, artigos e produtos de qualquer 
natureza, provenientes do estrangeiro e destinados 
ao consumo interno da Amazônia, como dos países 
interessados, limítrofes do Brasil, ou que sejam 
banhados por águas tributárias do rio Amazonas. 

Art. 2º O Govêrno Federal fará demarcar, nas 
imediações da cidade, à margem do Rio Negro e em 
acostagem satisfatórias, uma área de terras não 
inferior a duzentos hectares, onde ficará localizada a 
zona franca, com as instalações e serviços 
adequados ao seu funcionamento. 

§ 1º As terras destinadas à zona franca criada 
nesta lei serão obtidas por doação do Govêrno do 
Estado do Amazonas ou mediante desapropriação 
para fins de utilidade pública, na forma da legislação 
em vigor. 

§ 2º Será estudada a adaptabilidade da ilha de 
Marapatá, em frente a Manaus, como área 
complementar da zona franca, reservada a certos 
produtos que possam nela ser depositados, para fins 
de beneficiamento, sem possibilidades de 
deterioração que lhes diminuam o valor comercial. 

Art. 3º Na zona franca que fôr demarcada, 
serão construídas instalações portuárias com 
armazéns terrestres e cais flutuantes acostável, 
segundo o tipo exigido pela grande variação do nível 
das águas da região. 

Art. 4º Nas dependências internas da zona 
franca de Manaus, constituídas pelos terrenos 
agregados às suas instalações portuárias, será 
facultado aos particulares que o desejaram arrendar 
terrenos para o fim de construir depósitos de 
mercadorias ou montar indústrias de beneficiamento 
de matérias primas provenientes das Repúblicas 
limítrofes à Amazônia ou daquelas que sejam 
banhadas por cursos fluviais tributários do Rio 
Amazonas, bem como os correspondentes serviços 
de escritório. 

Art. 5º As mercadorias de procedência 
estrangeira, quando desembarcadas diretamente na 
área da zona franca de Manaus, e enquanto 
permanecerem dentro da mesma, não estarão sujeitas 
 

ao pagamento de direitos alfandegários ou quaisquer 
impostos federais, estaduais ou municipais que 
venham gravá-las, sendo facultado o seu 
beneficiamento e depósito na própria zona de sua 
conservação. 

Art. 6º Todos os artigos ou produtos entrados 
na zona franca poderão ser acondicionados nos 
armazéns de propriedade da administração do pôrto 
ou de particulares, dentro da zona franca, pagando 
as respectivas taxas de armazenagem. 

Art. 7º Será incluída na área da zona franca 
uma faixa de água de duzentos metros de largura, 
contada sôbre a superfície do rio, na parte adjacente 
ao litoral do mesmo pôrto e na qual poderão 
estacionar, sujeitas ao mesmo regime da zona 
franca, embarcações e alvarengas convertidas em 
depósitos provisórios de mercadorias estrangeiras 
sem transito rápido ou jangadas de toros de madeira 
estrangeira a serem beneficiadas dentro da área do 
pôrto. 

Art. 8º As mercadorias estocadas ou 
beneficiadas na área da zona franca poderão ser 
incorporadas à circulação nacional, mediante 
despacho regular e pagamento dos direitos 
alfandegários correspondentes a mais impostos em 
que incidam por êsse motivo. 

Art. 9º A administração do pôrto da zona 
franca de Manaus poderá ser confiada à Companhia 
concessionária do pôrto de Manaus mediante as 
condições que a União estabelecer ou ter 
administração autônoma do próprio Govêrno 
Federal. 

Art. 10. O Poder Executivo, dentro em 60 
(sessenta) dias, após a publicação desta lei, 
regulamentará as normas de operação e 
fiscalização da zona franca de Manaus, e 
estabelecerá a tabela das taxas devidas por sua 
utilização. 

Art. 11. Enquanto as obras da construção da 
zona franca não estiverem concluídas, a União 
entrará em acôrdo com a Companhia concessionária 
do pôrto de Manaus para que o regime do pôrto da 
zona franca entre imediatamente em vigor utilizando 
alguns dos armazéns da mesma companhia. 
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Art. 12. A zona franca de Manaus é 
considerada empreendimento coordenado com o 
Plano de Valorização Econômicas da Amazônia, 
correndo as despesas de sua instalação 
conservação e funcionamento à conta da verba a 
que se refere o art. 191 da Constituição, ficando 
autorizado desde já o Govêrno Federal a fazer as 
operações de crédito necessárias até o limite de Cr$ 
20.000.000.00 (vinte milhões de cruzeiros) para 
custeio das despesas com os serviços e encargos 
que forem projetados e orçamentos para a referida 
zona franca. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 6, de 1955, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova a Convenção sôbre Asilo 
Diplomático firmada na X Conferência 
Interamericana, reunida em Caracas, em março de 
1954, tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 329 e 330, 
de 1957, das Comissões: de Constituição e Justiça e 
de Relações Exteriores. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 6, DE 1955 
 
Aprova a Convenção sôbre Asilo Diplomático, 

firmada na X Conferência Interamericana. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovada a Convenção sôbre Asilo 

Diplomático, firmada na X Conferência Interamericana, 
reunida em Caracas, em março de 1954. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

CONVENÇÃO SOBRE ASILO DIPLOMÁTICO 
 
Os Governos dos Estados Membros da 

Organização dos Estados Americanos, desejosos de 
estabelecer uma Convenção sôbre Asilo Diplomático, 
convieram nos seguintes artigos: 

 
Artigo I 

 
O asilo outorgado em legações, navios de 

guerra e acampamentos ou aeronaves militares a 
pessoas perseguidas por motivos ou débitos 
políticos, será respeitado pelo Estado territorial, de 
acôrdo com as disposições desta Convenção. 

Para os fins desta Convenção, legação é a 
sede de tôda missão diplomática ordinária, a 
residência dos chefes de missão e os locais por êle 
destinados para êsse efeito quando o número de 
asilados exceder a capacidade normal dos edifícios. 

Os navios de guerra ou aeronaves militares, 
que se encontrarem provisòriamente em estaleiros, 
arsenais os oficinas para serem reparados, não 
podem constituir recinto de asilo. 

 
Artigo II 

 
Todo Estado tem o direito de conceder asilo, 

mas não se acha obrigado a concedê-lo, nem a 
declarar porque o nega. 

 
Artigo III 

 
Não é lícito conceder asilo a pessoas que, na 

ocasião em que o solicitem, tenham sido acusados de 
delitos comuns, processadas ou condenadas por êsse 
motivo pelos tribunais ordinários competentes, sem 
haverem cumprido as penas respectivas; nem a 
desertores das fôrças de terra, mar e ar, salvo quando 
os fatos que motivaram o pedido de asilo seja qual fôr 
o caso, apresentam claramente caráter político. 

As pessoas mencionadas no parágrafo 
precedente, que se refugiarem em lugar 
apropriado para servir de asilo, deverão ser 
convidados a retirar-se, ou, conforme o caso, ser 
entregues ao govêrno local, o qual não poderá 
julgá-las por delitos políticos anteriores ao 
momento da entrega. 
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Artigo IV 
 
Compete ao Estado asilante a classificação da 

natureza do delito ou dos motivos da perseguição. 
 

Artigo V 
 
O asilo só poderá ser concedido em casos de 

urgência e pelo tempo estritamente indispensável 
para que o asilado deixe o país com as garantias 
concedidas pelo govêrno do Estado territorial, a fim 
de não correrem perigo sua vida, sua liberdade ou 
sua integridade pessoal, ou para que de outra 
maneira o asilado seja pôsta em segurança. 

 
Artigo VI 

 
Entendem-se por casos de urgência, entre 

outros, aquêles em que o indivíduo é perseguido 
por pessoas ou multidões que não possam ser 
contidas pelas autoridades, ou pelas próprias 
autoridades, bem como, quando se encontre em 
perigo de ser privado de sua vida ou de sua 
liberdade por motivos de perseguição política e não 
possa, sem risco, por-se de outro modo em 
segurança. 

 
Artigo VII 

 
Compete ao Estado asilante julgar se se trata 

de caso de urgência. 
 

Artigo VIII 
 
O agente diplomático, comandante de navios 

de guerra, acampamento ou aeronave militar, depois 
de concedido o asilo, comunicá-lo-á com a maior 
brevidade possível ao Ministro das Relações 
Exteriores do Estado territorial ou à autoridade 
administrativa do lugar, se o fato houver ocorrido fora 
da Capital. 

 
Artigo IX 

 
A autoridade asilante tomará em conta  

as informações que o govêrno territorial lhe  
oferecer para formar seu critério sôbre a natureza  
do delito ou a existência de delitos comuns conexos; 
porém será respeitada sua determi- 
 

nação de continuar a conceder asilo ou exigir salvo-
conduto para a perseguido. 

 
Artigo X 

 
O fato de não estar o govêrno do Estado 

territorial reconhecido pelo Estado asilante, não 
impedirá a observância desta Convenção, e nenhum 
ato executado em virtude da mesma implicará o 
reconhecimento. 

 
Artigo XI 

 
O Govêrno do Estado territorial pode em 

qualquer momento, exigir que o asilado seja retirado 
do país, para o que deverá conceder salvo-conduto e 
as garantias estipuladas no Artigo V. 

 
Artigo XII 

 
Concedido o asilo, o Estado asilante pode 

pedir a saída do asilado para território estrangeiro, 
sendo o Estado territorial obrigado a conceder 
imediatamente, salvo caso de fôrça maior, as 
garantias necessárias a que se referem o Artigo V e 
o correspondente salvo-conduto. 

 
Artigo XIII 

 
Nos casos referidos nos artigos anteriores, o 

Estado asilante pode exigir que as garantias sejam 
dadas por escrito, e tomar em consideração para a 
rapidez da viagem, as condições reais do perigo 
apresentadas para a saída do asilado. 

Ao Estado asilante cabe o direito de conduzir o 
asilado para fora do país. O Estado territorial pode 
escolher o itinerário preferido, para a saída do 
asilado, sem que isso implique determinar o país de 
destino. 

Se o asilo se verificar a bordo de navio de 
guerra ou aeronave militar, e saída pode se efetuar 
nos mesmos, devendo, porém, ser prèviamente 
preenchido o requisito da obtenção do salvo-
conduto. 

 
Artigo XIV 

 
Não se pode culpar o Estado asilante  

do prolongamento do asilo, decor- 
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rente da necessidade de coligir informações 
indispensáveis para julgar da procedência do 
mesmo, ou de fatos circunstanciais que ponham em 
perigo a segurança de asilado durante o trajeto para 
um país estrangeiro. 

 
Artigo XV 

 
Quando para a transferência de um asilado 

para outro país fôr necessário atravessar  
o território de um Estado, parte desta Convenção, 
o trânsito será autorizado por êste sem  
outro requisito além da apresentação, por  
via diplomática, do respectivo salvo-conduto 
visado e com a declaração, por parte da  
missão diplomática asilante, da qualidade de 
asilado. 

Durante o mencionado trânsito o asilado ficará 
sob a proteção do Estado que concede o asilo. 

 
Artigo XVI 

 
Os asilados não poderão ser desembarcados 

em ponto algum do Estado territorial, nem em lugar 
que dêle esteja próximo, salvo por necessidade de 
transporte. 

 
Artigo XVII 

 
Efetuada a saída do asilado, o Estado asilante 

não é obrigado a conceder-lhe permanência no seu 
território; mas não o poderá mandar de volta ao seu 
país de origem salvo por vontade expressa do 
asilado. 

O fato de o Estado territorial, comunicar  
à autoridade asilante a intenção de solicitar  
a extração posterior do asilado não prejudicará  
a aplicação de qualquer dispositivo  
desta Convenção. Nesse caso, o asilado 
permanecerá residindo no território do Estado 
asilante até que se receba o pedido formal  
de extradição, segundo as normas jurídicas  
que regem essa instituição no Estado asilante. A 
vigilância sôbre o asilado não poderá exceder de 
trinta dias. 

As despesas dêsse transporte e os da 
permanência preventiva cabem ao Estado do 
suplicante. 

Artigo XVIII 
 

A autoridade asilante não permitirá aos 
asilados praticar atos contrários à tranqüilidade 
pública, nem intervir na política interna do Estado 
territorial. 

 
Artigo XIX 

 
Se, por motivo de ruptura de relações, o 

representante diplomático que concedeu o asilo tiver de 
abandonar o Estado territorial, sairá com os asilados. 

Se o estabelecido no parágrafo anterior não 
fôr possível por causas independentes da vontade 
dos mesmos ou do agente diplomático, deverá 
entregá-los à representação diplomática de um 
terceiro Estado, com as garantias estabelecidas 
nesta Convenção. 

Se isto também não fôr possível, poderá 
entregá-los a um Estado que não faça parte desta 
Convenção e concorde em manter o asilo. O Estado 
territorial deverá respeitar êsse asilo. 

 
Artigo XX 

 
O asilo diplomático não estará sujeito a 

reciprocidade. Tôda pessoa, seja qual fôr sua 
nacionalidade, pode estar sob proteção. 

 
Artigo XXI 

 
A presente Convenção fica aberta à assinatura 

dos Estados Membros da Organização dos Estados 
Americanos e será retificada pelos Estados signatários 
de acôrdo com as respectivas normas constitucionais. 

 
Artigo XXII 

 
O instrumento original, cujos textos em português, 

espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos, 
será depositado na União Pan-Americana, que notificará 
os Governos signatários do referido depósito. 

 
Artigo XXIII 

 
A presente Convenção entrará em vigor entre 

os Estados que a ratificarem na ordem em que 
depositem as respectivas ratificações. 
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Artigo XXIV 
 
A presente Convenção vigorará 

indefinidamente, podendo ser denunciada por 
qualquer dos Estados signatários, mediante aviso 
prévio de um ano, decorrido o qual cessarão seus 
efeitos para o denunciante, subsistindo para os 
demais. A denúncia será enviada à União Pan-
Americana que a comunicará aos demais Estados 
signatários. 

 
RESERVAS 

Guatemala 
 

Fazemos reserva expressa ao Artigo II na 
parte que declara não serem os Estados obrigados a 
conceder asilo, porque mantemos o conceito amplo e 
firme do direito de asilo. 

 
Uruguai 

 
O Govêrno do Uruguai faz reserva ao Artigo II 

na parte que estabelece: a autoridade asilante, não 
está, em nenhum caso, obrigada a conceder asilo 
nem a declarar por que o nega. Faz, outrossim, 
reserva ao Artigo XV na parte que estabelece: 
"...sem outro requisito além da apresentação, por via 
diplomática, do respectivo salvo-conduto visado e 
com a declaração, por parte da missão diplomática 
asilante, da qualidade de asilado. 

Durante o mencionado trânsito o asilado ficará 
sob a proteção do Estado que concede o Asilo". 
Finalmente, faz reserva à segunda alínea do Artigo 
XX, pois o Govêrno do Uruguai entende que tôdas as 
pessoas por qualquer que seja seu sexo, 
nacionalidade, opinião ou religião, gozam do direito 
ao asilo. 

 
República Dominicana 
 
A República Dominicana assina a Convenção 

anterior com as reservas seguintes: 
Primeira: A República Dominicana não aceita 

as disposições contidas nos Artigos VII e seguintes 
no que concerne à classificação unilateral  
da urgência pelo Estado asilante; e, 
 

Segunda: As disposições desta Convenção 
não são aplicáveis, por conseguinte, no que 
concerne à República Dominicana, às controvérsias 
que possam surgir entre o Estado territorial e o 
Estado asilante, e que se refiram concretamente de 
uma ação de verdadeira perseguição contra o 
asilante da parte das autoridades locais. 

 
Honduras 

 
A Delegação de Honduras assina a 

Convenção sôbre Asilo Diplomático com as reservas 
pertinentes aos artigos que se oponham à 
Constituição e às leis vigentes da República de 
Honduras. 

Em Fé do Que, os Plenipotenciários abaixo 
assinados, apresentados seus plenos poderes que 
foram achados em boa e devida forma, firmam a 
presente Convenção em nome de seus governos, na 
cidade de Caracas, aos vinte e oito dias de março de 
mil novecentos e cinqüenta e quatro. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, vou encerrar 
a sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
SESSÃO DE 3 DE MAIO DE 1957 

 
1 – Segunda discussão do Projeto de Lei  

do Senado número 29, de 1956, que dispõe  
sôbre a reestruturação da borracha e dá  
outras providências, mediante modificação parcial 
das Leis números 86, de 8 de setembro de 1947, 
e 1.184, de 30 de agôsto de 1951, em regime  
de urgência, nos têrmos do artigo 156, parágrafo 
3º, do Regimento Interno, em virtude  
de requerimento do Sr. Senador Cunha Mello  
e outros Senhores Senadores (Projeto aprovado 
em 1ª discussão na sessão de 22 do mês em 
curso). 

2 – Discussão única do Projeto de  
Decreto Legislativo número 23, de 
  



– 560 – 
 
1956, originário da Câmara dos Deputados, que 
aprovou o têrmo de contrato celebrado entre o 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais e a 
firma Moinhos Brasileiros S. A. (MO-BRASA), para o 
arrendamento do terreno na zona do pôrto de Natal, 
no Estado do Rio Grande do Norte, onde será 
construída uma instalação para moinho de trigo, ao 
qual o Tribunal de Contas recusou registro em 
sessão de 16 de setembro de 1955, tendo pareceres 
favoráveis, sob números 290 e 291, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e Justiça; e de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 387, de 1956, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar os 
festejos comemorativos do I Centenário da cidade de 
Franca, no Estado de São Paulo, tendo parecer 
favorável, sob número 300, de 1957, da Comissão 
de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara número 4, de 1957, que concede  
pensão especial de Cr$ 1.300,00 mensais a  
Maria das Dôres França, viúva do cabo fuzileiro 
naval José Luiz de França, tendo pareceres 
 

favoráveis, sob números 305 e 306, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 68, de 1957 que abre ao 
Congresso Nacional – Câmara dos Deputados – o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para 
pagamento à Fundação Getúlio Vargas pela 
prestação de assistência técnica à Comissão de 
Orçamento e Fiscalização Financeira tendo 
parecer favorável, sob número 338, de 1957, da 
Comissão de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 71, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 1.200.000,00 para 
auxiliar o desenvolvimento das obras educativas e 
assistenciais da Província Franciscana de Santo 
Antônio, sediada no Estado de Pernambuco, ao 
ensejo do transcurso do seu terceiro centenário de 
realização do certame histórico-cultural, tendo 
parecer favorável, sob número 310, de 1957, da 
Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão ás 23 horas. 

 



44ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 23 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello  

– Prisco dos Santos – Sebastião Archer –  
Victorino Freire – João Mendes – Mendonça  
Clark – Onofre Gomes – Fernandes Távora – 
Kerginaldo Cavalcanti – Georgino Avelino – 
Reginaldo Fernades – Ruy Carneiro – João Arruda – 
Argemiro de Figueiredo – Apolônio Salles –  
Novaes Filho – Nelson Firmo Ezechias da Rocha – 
Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite – 
Lourival Fontes – Neves da Rocha – Juracy 
Magalhães – Lima Teixeira – Attílio Vivacqua – Ary 
Vianna – Sá Tinoco – Lutterbarch Nunes – Arlindo 
Rodrigues – Alencastro Guimarães – Caiado  
de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes Filho – 
Lineu Prestes – Lino de Mattos – Costa  
Paranhos – Frederico Nunes – Pedro Ludovico – 
Silvio Curvo – João Villasbôas – Filinto  
Müller – Othon Mäder – Gaspar Velloso – Gomes  
de Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo  
– Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira  
Bittencourt. 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 1º Suplente, servindo de 2º Secretário, 

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

O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Avisos: 
– Do Sr. Ministro da Guerra, número 425, 

acusando e agradecendo o recebimento do Aviso 
número 110, relativo à restituição de Processos. 

– Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, número 1.505, expondo motivos por que 
ainda não atendeu o pedido do Sr. Othon Mäder 
constante do Requerimento número 75, de 1957. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Mensagens do Sr. Presidente da República, 

ns. 150 a 157, restituindo autógrafos dos seguintes 
projetos de lei, já sancionados: 

 
PROJETOS DE LEI DA CÂMARA 

 
– Nº 53, de 1957, que autoriza o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 90.000.000,00, 
destinado a atender às despesas com a construção 
da ponte sôbre o rio Grande. 

– Nº 130, de 1956, que reorganiza a Auditoria 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal. 

– Nº 189, de 1956, que concede  
isenção de direitos, impôsto e taxas  
aduaneiras para mercadorias doadas pela 
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Church World Service dos Estados Unidos da 
América do Norte à Confederação Evangelica do 
Brasil. 

– Nº 237, de 1956, que concede isenção de 
direitos, impôsto de consumo e taxas aduaneiras 
para as mercadorias doadas pela War Relief Service 
dos Estados Unidos da América do Norte à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

– Nº 297, de 1956, que concede isenção de 
direitos de importação, impôsto de consumo e mais 
taxas aduaneiras para os materiais importados pela 
Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce, e dá 
outras providências. 

– Nº 203, de 1956, que concede isenção de 
direitos de importação e mais taxas aduaneiras para 
um transmissor completo de radiodifusão em ondas 
curtas importado pela S. A. Rádio Tupi. 

– Nº 45, de 1957, que abre ao Poder Judiciário 
– Justiça do Trabalho – o crédito especial de Cr$ 
215.752,50 para atender às despesas com o 
pagamento de diferenças de vencimentos, 
gratificações adicionais por tempo de serviço, 
gratificações de representação e substituições dos 
Juízes, suplentes e vogais do Tribunal do Trabalho 
da 4º Região. 

– Nº 3, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar o 
Instituto do Cacau da Bahia na conclusão da Escola 
de Capatazes da Estação Experimental de Uruçuca. 

 
MENSAGEM Nº 158, DE 1957 

 
(NÚMERO DE ORDEM NA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA: 143) 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, que, no uso da atribuição que me 
conferem os artigos 70, § 1º, e 87, II da  
Constituição Federal, resolvi vetar, parcialmente,  
o Projeto de Lei da Câmara número 773-B,  
de 1955, (no Senado número 56-1956), que  
determina seja ministrado o Curso Superior de 
 

Agrimensura em todo o País, em estabelecimento de 
ensino superior oficiais, equiparados ou 
reconhecidos, e dá outras providências. 

Incide o veto sôbre o art. 6º e seu parágrafo 
único e sôbre o parágrafo único do art. 8º 

Impõe-se o veto ao art. 6º e parágrafo único 
do projeto em causa, porque ali se estabelece  
a extinção do curso técnico de agrimensista,  
medida que é de todo desaconselhável aos 
interêsses nacionais. Empenha-se o Govêrno na 
formação de técnicos de grau médio, nos  
diversos setores da atividade profissional para dotar 
o país de um contingente humano capaz, pela  
preparação de auxiliar o profissional de nível  
superior e de exercer tarefas de menor importância 
que reclamam conhecimentos técnicos 
especializados. Com o objetivo de incrementar o 
ensino técnico profissional, o Govêrno está 
planejando a expansão das suas escolas técnicas e 
industriais, a fim de que elas possam abrigar um 
maior número de alunos, correspondente ao 
quádruplo de sua lotação atual. 

Cuidando o projeto da formação do 
profissional de agrimensura em nível superior,  
nada justifica que se suprima, ao mesmo  
tempo, o curso de formação de técnicos de 
agrimensura, de grau médio, em inteiro  
desacôrdo com a orientação que o Govêrno vem 
adotando no que se refere à preparação de  
técnicos. 

Quanto ao parágrafo único do artigo 8º,  
sôbre o qual, também, incide o veto, pretende 
dispensar “das exigências constantes da alínea a  
do ratigo 4º do Decreto-lei número 421, de 11  
de maio de 1938” as entidades que tenham  
em funcionamento, há mais de cinco anos, 
estabelecimento de ensino técnico de agrimensura, 
na forma do projeto. 

Ora, a alínea a do art. 4º do Decreto-lei 
número 421, exige da entidade que se propõe a 
instituir curso superior prova de capacidade 
financeira para manter, de modo satisfatório, o seu 
integral funcionamento e prova de que dispõe de 
edifícios e instalações apropriadas, sob o ponto de 
vista pedagógico e higiênico ao ensino a ser 
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ministrado. São exigências, como se vê, 
estabelecidas tendo em vista os altos interêsses do 
ensino, nada recomendando a sua dispensa, pois 
tanto implicaria em sérios prejuízos á tão necessária 
eficiência do ensino superior. 

São essas as razões que me levaram  
a vetar, parcialmente, o projeto de lei em  
causa, as quais ora submeto á elevada  
consideração dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 1957 – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

 
Determina seja ministrado o Curso Superior de 

Agrimensura em todo o País, em estabelecimentos 
de ensino superior, oficiais, equiparados ou 
reconhecidos, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Curso Superior de Agrimensura será 

ministrado em todo o País em estabelecimentos de 
ensino, superior, oficiais, equiparados ou 
reconhecidos e terá a duração mínima de 3 (três) 
anos. 

Art. 2º O Curso Superior de Agrimensura 
compor-se-á de 3 (três) séries com as seguintes 
disciplinas: 

I – Cálculo diferencial e integral e Cálculo 
vetorial; 

II – Geometria Analítica e Projetiva; 
III – Geometria descritiva e aplicações; 
IV – Mecânica Racional; 
V – Física Geral; 
VI – Topografia, Geodésia Elementar e 

Astronomia de campo; 
VII – Química Tecnológica Geral; 
VIII – Cálculo de Observações e Estatística, 

Cálculo Gráfico e Mecânico, Monografia; 
IX – Desenho Topográfico e Cartográfico; 
X – Traçado das cidades e de estradas; 
XI – Hidrologia do solo; 

XII – Organização racional do trabalho e 
contabilidade industrial; 

XIII – Geologia; 
XIV – Hidráulica, Hidráulica urbana e 

Saneamento; 
XV – Direito e Legislação de Terras. 
Parágrafo ânico. Além dessas é facultado aos 

estabelecimentos instituir o ensino de outras 
disciplinas, de formação ou de aperfeiçoamento. 

Art. 3º Aos portadores de diplomas expedidos 
por estabelecimentos de Ensino Superior de 
Agrimensura, devidamente registrados na Diretoria 
do Ensino Superior, do Ministério da Educação e 
Cultura, será conferida a designação profissional de 
engenheiro-agrimensor. 

Art. 4º A matrícula na primeira série do Curso 
Superior de Agrimensura far-se-á mediante o 
cumprimento das exigências constantes do artigo 2º 
da Lei número 1.821, de 12 de março de 1953, 
resalvado o disposto no parágrafo único dêste artigo. 

Parágrafo único. Aos alunos que houverem 
concluído os cursos técnicos de ensino industrial ou 
de ensino agrícola, é facultada a inscrição em 
concurso de habilitação, independente da conclusão 
do ciclo colegial, na conformidade do disposto na Lei 
número 1.821, de 12 de março de 1953, 
regulamentada pelo Decreto número 34.330, de 21 
de outubro de 1953. 

Art. 5º Os demais têrmos da vida escolar, no 
curso de que trata esta lei, reger-se-ão segundo os 
preceitos gerais da legislação do ensino superior. 

Art. 6º A partir da publicação desta lei será 
extinto, progressivamente, o Curso Técnico de 
Agrimensura, com a cessação da matrícula na 
primeira série. 

Parágrafo único. Aos alunos já matriculados 
nos Cursos Técnicos de Agrimensura é assegurado 
o direito de terminá-los no regime da legislação 
anterior. 

Art. 7º O Conselho Federal de Engenharia e 
Arquitetura, de conformidade com as suas 
prerrogativas legais, disporá sôbre o exercício das 
profissões de engenheiro-agrimensor e de técnico agri- 
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mensor, definindo as respectivas atribuições. 

Art. 8º Na organização do Curso Superior de 
Agrimensura serão observadas as disposições do 
Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, 
alterado pelo Decreto-lei número 2.076, de 8 de 
março de 1940. 

Parágrafo único. As entidades que na data da 
publicação desta lei mantenham em funcionamento, 
há mais de 5 (cinco) anos, estabelecimentos de 
Ensino Técnico de Agrimensura, e que pretendam 
instituir o Curso Superior ora criado, ficam 
dispensadas das exigências constantes da alínea a 
do artigo 4º do Decreto-lei número 421, de 11 de 
maio de 1938. 

Art. 9º Aos agrimensores diplomados no 
regime do Decreto nº 20.178, de 12 de dezembro de 
1945, fica assegurado o direito de prestar, dentro do 
prazo de 6 (seis) anos a contar da expedição dos 
atos regulamentares previstos no artigo 9º desta lei, 
os exames de suficiência das disciplinas 
mencionadas no artigo 2º, cujo ensino não haja sido 
ministrado nos cursos técnicos de agrimensura. 

§ 1º Os exames de suficiência, referidos neste 
artigo, serão prestados na medida em que os 
requeiram os interessados, em 1 (um) ou mais anos, 
nos estabelecimentos organizados na conformidade 
desta lei, perante bancas examinadoras, cuja 
composição tenha sido prèviamente aprovada pela 
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e Cultura. 

§ 2º Dos interessados exigir-se-á, apenas, a 
prova de conclusão do curso técnico de agrimensura 
em estabelecimento oficial, reconhecido ou 
equiparado. 

Art. 10. Os agrimensores aprovados nos 
exames de suficiência poderão requerer expedição 
de novo diploma para os efeitos do disposto no artigo 
3º desta lei. 

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a 
expedir, pelo Ministério da Educação e Cultura, os 
atos regulamentares necessários à execução da 
presente lei. 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara dos Deputados, 8 de maio de 1957. – 
Ulisses Guimarães. – Wilson Fadul. – Miguel Leuzzi. 

À Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
 

PARECER Nº 364, DE 1957 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1, de 1952. 

 
(Relator: Sr. Rodrigo Lobo). 
A Comissão apresenta a redação final (fls. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 1, 
de 1952, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Rodrigo Lobo, 
Relator. – Gaspar Velloso. – Argemiro de Figueiredo. 

 
ANEXO AO PROJETO Nº 364, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo número 1, de 1952, que aprova o texto da 
Convenção Ortográfica firmado entre o Brasil e 
Portugal, em 29 de dezembro de 1943, em Lisboa. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou e eu, nos têrmos do artigo 66, inciso I, da 
Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº ......., DE 1957 

 
Art. 1º É aprovado o texto da Convenção 

Ortográfica firmada entre o Brasil e Portugal, em 
Lisboa, a 29 de dezembro de 1943. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, primeiro orador inscrito. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS *: – Senhor 
Presdiente, têm impressionado seriamente a opinião 
pública, nestes último dias, as declarações do ilustre 
Governador do Estado de Minas Gerais, Senhor Bias 
Fortes, no sentido da pacificação da política nacional. 

As palavras daquele eminente brasileiro, de 
valor moral enaltecido por um passado político e de 
serviços à Pátria que o enobrecem... 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... herdeiro de 

tradição, de honra e patriotismo que lhe vem dos 
ancestrais; fortalecido pelo poder que enfeixa nas 
mãos, não sómente como Chefe do Executivo do 
maior Estado eleitoral do País, mas também o mais 
poderoso pilar em que se apóia o atual Govêrno da 
República – as palavras de Sua Excelência não 
podiam deixar de impressionar, profundamente, os 
Partidos políticos e as classes sociais. 

A ninguém é lícito, Sr. Presidente, nesta hora 
grave para a nacionalidade brasileira, receber com 
desdém ou com menos respeito a iniciativa do 
preclaro Governador de Minas Gerais, de se 
estabelecer, no Brasil, um clima de ordem e 
tranqüilidade, a fim de que o Govêrno realize seu 
programa administrativo e as atividades privadas 
prossigam no ritmo acelerado de progresso, que 
todos hoje lhes reconhecemos. 

Eis por que, Sr. Presidente, a União 
Democrática Nacional, recebendo como lhe 
compete, dada a sua situação de maior partido da 
Oposição, as palavras ditas à imprensa pelo ilustre 
Governador Bias Fortes, delas tomou conhecimento 
em reunião especial e sôbre elas manifestou o seu 
pensamento em Nota hoje divulgada pelos jornais e 
pelo rádio. Essa nota, é do teor seguinte: 

Em sua reunião de ontem, o Diretório  
Nacional examinou, entre outros assuntos, o  
que se refere à pacificação política, pôsto em  
foco pelo Governador de Minas Gerais, Sr  
Bias. Fortes. Reconheceu os louváveis propósitos  
de sua Excelência, aliás sem qualquer correspon- 
 

dência entre os seus correligionários do Govêrno 
Federal. Vieram, efetivamente, dêsse setor,  
com interpretação menos leal das palavras daquele 
ilustre Governador, as reservas desnecessárias, 
contra a idéia de um acôrdo que envolvesse,  
em proveito da Oposição, a partilha de  
posições governamentais. Nunca a U.D.N. admitiu 
entendimentos com tais objetivos, e isso se  
torna ainda mais claro em face das  
manifestações reiteradas dos responsáveis  
pela sua direção. Confiram-se, por exeplo,  
as declarações do seu presidente, Senador  
Juracy Magalhães, que traduziu o pensamento do 
partido, ao afirmar: “Que o govêrno continue  
govêrno e a oposição continue oposição”, bem como 
os discursos dos seus lideres na Câmara e no 
Senado. 

Evidentemente, o apaziguamento depende 
dos desmoralizados acôrdos de velho estilo, com 
estérial troca de vantagens entre as corrente 
partidárias e crescente decepção para a opinião 
pâblica. Desarmar-se-iam naturalmente os espíritos, 
quando o govêrno, em vez de promover iníquas 
perseguições a adversários, lhes propusesse 
medidas concretas de beneficio para o País, e, em 
lugar de cuidar de si mesmo e da ruidosa 
propaganda de seus atos, agisse a sério em favor do 
povo e enfrentasse os seus problemas com 
sabedoria e circunspeção. São êsses os atos 
unilaterais que a U.D.N. reclama do Govêrno e que 
examinará com objetividade e altivez, como  
até aqui tem feito e continuará fazendo. Venham  
as medidas de combate à elevação do custo de  
vida, anunciadas demagògicamente; a reforma 
eleitoral, para evitar que continuem triunfantes a 
corupção e a fraude; a nova lei sôbre o comércio 
exterior, que evite o confisco cambial; os 
esclarecimentos que fixem de vez a solução 
nacionalista do problema do petróleo, sem os riscos 
que estão inquietando a Nação; a reforma bancária  
e a do ensino – providências essas, entre muitas ou- 
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tras, que o Govêrno tem retardado e que, quando 
vierem, contarão com a critica e a cooperação da U. 
D. N., mas, sem qualquer mudança na posição 
definitivamente assumida e sem quaisquer 
entendimentos que a enfraqueçam no cumprimento 
do seu dever. A oposição, na qual a U. D. N. está 
empenhada, é mais do que uma simples hostilidade 
aos métodos do Govêrno, porque é um serviço ao 
País e ao regime”. 

Sr. Presidente, nesta hora conturbada que 
atravessa a República, creio que nenhum brasileiro 
deixará de receber, com verdadeira satisfação 
patriótica, a iniciativa do ilustre Governador de Minas 
Gerais. 

Acontece, porém, que Sua Excelência até 
agora, tem falado vagamente, sem concretizar seu 
pensamento numa fórmula que possa receber o 
apoio unânime da opinião pública. Não nos podemos 
ater, apenas, a essa manifestação de que o Govêrno 
necessita, a Nação precisa do apaziguamento geral. 
Para que isto se faça, é necessário que dos 
promotores da iniciativa – nós, da Oposição, não a 
podemos ter – venham as normas concretas de 
como se realizar a pacificação. Naturalmente, a falta 
de declaração positiva quanto aos meios de sua 
realização, tem determinado os mais diversos 
pensamentos e as mais antagônicas interpretações 
sôbre o que se possa considerar pacificação política 
do País. 

Assim é que destacados elementos da maioria 
governamental têm visto, no problema, um 
entendimento entre o Govêrno e as Oposições, no 
sentido de aquinhoar estas com cargos na 
administração pública. Outros avançam que é 
propósito da Oposição pleitear a reforma ministerial. 

Ora, Sr. Presidente, nós, da Oposição, temos 
sustentado múltiplas vêzes aquilo que se  
concretiza na Nota hoje expedida pelo nosso  
Partido. Em entrevistas pela Imprensa e pelo Rádio e 
em discursos, nesta e na outra Casa do Congresso, 
os representantes da União Democrática  
Nacional têm afirmado, como ponto de honra, que 
não entrarão em entendimento com o Govêrno  
do qual possa resultar a participação da Oposi- 
 

ção nas responsabilidades da administração pública. 
Seguimos a fórmula traçada pelo nosso ilustre 

Presidente, o nobre Senador Juracy Magalhães: que 
o Govêrno continue Govêrno, e que a Oposição 
continue Oposição, ou seja, que os cargos públicos 
continuem nas mãos dos governistas, e que a 
Oposição prossiga na sua rota de crítica serena e 
elevada aos atos governamentais, não lhe recusando 
aplausos e votos, tôda a vez que se fizerem 
necessários, para bem da coletividade brasileira. 

Sr. Presidente, na falta de uma definição 
precisa, até o momento, do que seja pacificação 
política, nós a compreendemos como o respeito 
absoluto à Constituição e às Leis, o cumprimento 
rigoroso do princípio democrático da independência 
e harmonia dos Poderes, agindo cada qual na órbita 
das suas atribuições, sem excluir o mais estreito 
entendimento entre o Executivo e o Legislativo, para 
rápida elaboração das medidas que o bem estar 
público está a reclamar; a convergência mútua de 
esforços dentro do Congresso entre a Maioria e 
Minoria, para melhor rendimento e perfeição na 
elaboração das leis; a ação enérgica da autoridade 
presidencial sôbre os elementos que a apóiam, para 
evitar a repetição das agitações político-partidárias 
que desmoralizam as instituições e degradam o 
regime. 

Estamos prontos a colaborar, como sempre, 
na feitura das leis, e a dar nosso apoio a tôdas as 
medidas governamentais exigidas pelo clamor das 
massas, a fim de que o Brasil possa prosperar e 
engrandecer-se. 

Esperamos, assim, que a Maioria 
governamental promova no que terá nosso máximo 
empenho e devotamento, a elaboração da Lei 
Eleitoral. Faça-o, porém, no sentido não sòmente  
de escoimá-la das falhas, tantas vezes  
apontadas no Parlamento e nos tribunais, geradoras 
da fraude e facilitadoras das compressões e do 
subôrno, sem esquecer a presteza, a fim de  
que a eleição do ano vindouro, se processe de 
acôrdo com as novas normas, tranqüilizando  
a opinião pública sôbre a legitimidade dos 
representantes do povo e dos dirigentes 
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governamentais, cujos nomes saírem das urnas. 
Para tranqüilidade da Nação, que já desconfia  
da veracidade das eleições e duvida da legitimidade 
dos mandatos legislativos e executivos,  
precisamos de uma lei eleitoral que conduza, no 
próximo pleito, ao reconhecimento da realidade dos 
votos encontrados nas urnas. A crise econômico-
financeira que nos domina, faz surgir, em  
certos pontos do País, manifestações de verdadeiro 
desespêro; a elevação de preços; o aumento 
quotidiano do custo de vida, que angustia as  
classes trabalhadoras, exige do Govêrno atual  
providências tantas vêzes prometidas e jamais 
tomadas. 

Cumpre-nos, desde logo, buscar o equilíbrio 
orçamentário, votando Lei de Meios que consigne, 
deveras, equivalência entre as verbas da 
arrecadação e as da despesa. Para tanto, a União 
Democrática Nacional declara, com sinceridade, à 
Nação e ao Sr. Presidente da República que, na 
votação dos Orçamentos dêste ano, está propensa a 
não apresentar uma única emenda que concretize 
aumento de despesas, desde que por parte da 
Maioria nesta e na outra Casa do Parlamento, seja 
assumido igual compromisso. 

Sòmente assim, Sr. Presidente, com a 
conjunção dos bons desejos da Maioria e da Minoria, 
nas duas Casas do Congresso, poderemos vencer a 
crise já duradoura e proveniente de Orçamentos 
desequilibrados, os quais justificam repetidos atos 
arbitrários, dos Governos da República desde 1947, 
reduzindo as verbas consignadas no Orçamento pelo 
Congresso Nacional. 

Mais ainda, Sr. Presidente: como a proposta 
orçamentária enviada à Câmara dos Deputados já 
vem com patente deficit, nós nos comprometemos, 
uma vez aceita pelo Govêrno e pela Maioria do 
Congresso a sugestão que fazemos – a não 
apresentar emendas que demandem aumento dos 
gastos da República. Sugerimos, ainda mais, a 
constituição de uma comissão mista interpartidária, 
de membros da Câmara e do Senado, para estudar a 
proposta enviada pelo Govêrno e fazer os cortes, 
convenientes e necessários à redução das despesas 
supérfluas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dá licença para um 
aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Aborda Vossa 
Excelência um dos maiores problemas do Brasil, 
numa demonstração completa do espírito construtivo 
que anima as oposições. Citei, há tempos, o grande 
financista Adams, o qual dizia que constitucionalismo 
é a idéia e os orçamentos são os meios por 
intermédio dos quais essa idéia é realizada. No 
Brasil, realmente, uma das mazelas fundamentais, 
que se estende e corrompe tôda a finança e 
economia, provém do orçamento. Propõe o nobre 
colega algo que, sendo uma revolução em matéria 
orçamentária, procura abrir caminho para a 
regeneração da vida financeira brasileira. Oxalá o 
Govêrno compreenda os intuitos de V. Exa. e se 
mostre à altura dêles! 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
o aparte com que me honra meu prezado amigo e 
nobre representante do Estado do Rio Grande do 
Sul, Senador Mem de Sà. 

Efetivamente, o que proponho pode ser 
considerado medida revolucionária dos métodos 
legislativos do País, no tocante à feitura do 
Orçamento. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 
prazer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Suscitei, se 
não me engano no ano passado, idéia semelhante e 
já estava para reclamar dos nobres Líderes 
providência a respeito dos Orçamentos; pois, quase 
sempre, em face da orientação ultimamente adotada 
pela Câmara, de rejeitar nossas emendas, passamos 
a nos lamuriar depois de promulgada a Lei de Meios. 
Vossa Excelência está sendo muito feliz na sua 
oração. É esta, precisamente, a hora de 
providenciarmos para que a elaboração do 
Orçamento reflita o trabalho coordenado do Senado 
e da Câmara, no sentido do melhor atendimento dos 
interêsses nacionais e dos Estados que 
representamos. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Obrigado, 
nobre Senador Gomes de Oliveira, pelo seu  
aparte, que representa o subsídio valioso da 
bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, uma das 
mais fortes agremiações que apóiam o atual 
Govêrno. Vem Vossa Excelência ao encontro da 
minha proposta, evidencindo que, de forma 
alguma é descabida, embora possa parecer 
revolucionária; ao contrário, já a reclamava, segundo 
o depoimento de Vossa Excelência a situação do 
País. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Expõe 
Vossa Excelência, brilhantemente, idéia construtora 
do equilíbrio orçamentário, como base efetiva e 
eficiente para o combate à inflação. Êsse  
equilíbrio tem que vir através da compreensão do 
Parlamento, impedindo a elevação das despesas 
públicas, cortando-as em tudo aquilo que na 
proposta orçamentária contribua para o  
desequilíbrio da Lei de Meios. Não podemos  
mais sobrecarregar o contribuinte brasileiro com 
novos impostos. O único caminho, portanto,  
para chegarmos ao desejado equilíbrio é  
cortar corajosamente as despesas públicas. Nós, 
todavia, que somos oposição – e V.Exa. frisou 
admiràvelmente, em seu esplêndido discurso – não 
podemos tomar a iniciativa de cortar despesas, de 
evitar-lhes a ampliação, com emendas dos  
nossos correligionários, se a Maioria não assumir, 
também, desassombradamente, o compromisso 
perante a Nação, de se dedicar à procura do 
equilíbrio orçamentário, como o meio mais  
eficiente de afastar os horrores da inflação, que 
atormentam não só os políticos como todo o povo 
brasileiro. 

O SR. JOÃO VILLABÔAS: – Muito agradeço 
o aparte com que me honrou meu eminente chefe, 
Senador Juracy Magalhães. 

Efetivamente, Sr. Presidente, o passo inicial 
para o combate sincero à inflação será o do 
equilíbrio orçamentário. 

Cumpre-nos, a nós do Congresso Nacional 
numa orientação uniforme da Maioria e da Minoria 
cortar, na proposta orçamentária, já em estudo na 
Câmara dos Deputados, os gastos supérfluos, como 
também comprometermo-nos, séria e honestamente, 
e não agravar o Orçamento da Despesa com 
emendas, mesmo aquelas que consideremos 
necessárias para o desenvolvimento de determinado 
serviço público. Seremos forçados, pela situação 
calamitosa do País, a paralisar nossas iniciativas, a 
fim de que, num futuro breve, possamos retomá-las. 

Não é possível, Sr. Presidente, continuarmos 
nessa conjuntura – que é de burla ao pensamento 
nacional, que constitui mentira à coletividade 
brasileira – de votarmos verbas no Orçamento para 
determinados serviços e, logo em seguida à sua 
aprovação, o Presidente da República traçar as 
normas econômicas sugeridas por seus técnicos e 
auxiliares, sacrificando-as. 

O Plano de Economia, repetido anualmente – 
uma vez que chegássemos a entendimento na forma 
que acabo de propor ao Congresso Nacional – 
deixaria de existir e a Presidência da República 
ficaria tranqüila. Não estaria, como acontece 
atualmente, a receber pedidos pessoais de 
correligionários para retirar determinadas verbas do 
referido Plano e a exercer política de economia que 
favorece a uns e prejudica outros. Com efeito, os 
parlamentares que conseguiram ver aprovadas tais 
verbas se incorporam nas hostes da Oposição e não 
podem apelar para o Presidente da República no 
mesmo sentido em que o fazem seus 
correligionários. 

Sr. Presidente, também é mister que o 
Govêrno, uma vez tomada essa medida no 
Parlamento, não a procure burlar acenando com a 
possibilidade de empréstimos ou emissões, afinal de 
contas empregados em obras suntuárias ou 
desnecessárias. 

Outra lei que apontamos na nossa nota se 
refere à extinção do confisco cambial e à 
regularização do comércio exterior. 

Sr. Presidente, a Nação empobrece,  
cada dia, com a política de confisco  
cambial, que não é do Presidente Jus- 
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celino Kubitschek, vem de muito antes do Presidente 
Café Filho. O empobrecimento do País é notório,  
e, ainda há pouco, um industrial, afirmava-me que 
deixara de instalar uma fábrica de produtos  
químicos no Brasil para fazê-lo na América Central, 
porquanto aqui teria de exportar produtos na base de 
quarenta e sete cruzeiros por dólar e importar a 
matéria-prima, pagando o dólar a cento e cinqüenta 
cruzeiros. 

Diante dêsse desequilíbrio, que tem sido 
exposto no Senado com a clareza e a  
inteligência da argumentação do nobre Senador  
Alencastro Guimarães, pelo fato de o Govêrno  
tomar a maior parte do lucro que caberia aos  
nossos exportadores – contribuindo para o  
aumento do custo de vida e para que cada  
dia mais se situem como gravosos os nossos 
produtos – há necessidade premente e imediata  
de medida que, se não foi tomada pelos  
Governos anteriores e passou sem merecer  
dêles preocupação mais nítida, não pode, 
absolutamente, ficar no esquecimento nem  
ser relegada pelo Presidente Juscelino  
Kubitschek. Prometeu Sua Excelência como 
candidato – e o reafirma, a cada passo, em 
freqüentes discursos – diminuir o preço das 
utilidades e equilibrar o orçamento particular do 
brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que faltam apenas dois minutos para o término da 
hora do Expediente. 

O SR. MEM DE SA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a Vossa Excelência consulte a 
Casa sôbre se consente na prorrogação regimental 
da hora do Expediente, a fim de que o eminente 
Líder da União Democrática Nacional nos continue 
encantando com a proficiência de sua belíssima 
oração. 

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

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

Está aprovado. 

Continua com a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor 
Presidente, tôda a minha gratidão ao Senado e, 
notadamente, ao nobre Senador Mem de Sá, pela 
concessão que me foi feita, para prosseguir no meu 
discurso. 

Não sòmente para dar o nosso apoio, o 
concurso de nossa palavra e o do nosso voto para as 
realizações que a Nação está a exigir do Govêrno 
como, também, para que Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República exercite, dentro da ordem, 
administração produtiva aos interêsses do País. A 
fim de que se alcance êsse objetivo, são necessárias 
paz, ordem e tranqüilidade internas. É mister, 
principalmente, que o Chefe da Nação use, com 
energia, de autoridade junto aos seus 
correligionários, aos que o apóiam, às fôrças 
majoritárias que circundam o Poder Executivo, para 
que cessem as agitações, parem as provocações no 
campo político e se respeitem os direitos individuais 
e políticos. 

Nós, da Oposição, por várias vêzes 
afirmamos, nesta Casa, os nossos propósitos, 
demonstrando-os através de permanente atividade 
político-partidária em defesa da ordem e do respeito 
à lei e à Constituição. 

Lamentável é, entretanto, que tôda vez que o 
Sr. Presidente da República, nos seus discursos 
lança freqüentes apelos à paz, logo em seguida 
surjam agitações e perturbações da ordem, incitadas 
pelos elementos que cercam Sua Excelência. 

Parece-me que as fôrças que o apóiam e hoje 
desfrutam do poder receiam entendimentos entre o 
Govêrno e a Oposição, dos quais resultem serem 
elas desalojadas dos seus postos em benefício de 
elementos da Minoria. 

Sr. Presidente, declaro, desta tribuna, 
confirmando a Nota política do meu Partido, que se 
tranqüilizem os homens de Govêrno e os políticos 
que seguem a orientação do Sr. Juscelino 
Kubitschek. Dentro das hostes oposicionistas não há, 
absolutamente, o desejo – e de forma alguma a 
Oposição o aceitaria de qualquer entendimento que 
lhe enfraqueça a atuação na defesa dos inte- 
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rêsses nacionais ou importe em diminuir a fôrça da 
autoridade com que falamos nesta Casa e na 
Câmara dos Deputados. 

Não nos interessam cargos públicos nem 
substituições de Ministros, pois a troca dos titulares 
atuais por outros, quaisquer que sejam, não trará 
beneficio à Pátria Brasileira. 

Que importa, ao Brasil, que os Ministros da 
Justiça, do Trabalho, da Agricultura, da Viação ou 
das pastas Militares sejam substituídos? Interessa-
lhe apenas que o Sr. Presidente da República norteie 
sua política no sentido da defesa dos altos anseios 
da Pátria, liberte-a das crises que a assoberbam e a 
acompanhe no desenvolvimento gigantesco dos 
últimos tempos; não sòmente a acompanhe como 
pratique atos que não impeçam a marcha evolutiva 
do progresso nacional, obra pura e exclusiva da 
iniciativa privada. 

Sem quaisquer vantagens materiais ou 
políticas; sem quaisquer benefícios que lhe  
venha da cornucópia governamental, as fôrças 
oposicionistas – a União Democrática Nacional – 
estará sempre disposta a trabalhar pela ordem,  
pela paz e pela tranqüilidade nacionais, pois só 
assim poderemos construir a grandeza do Brasil.  
(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa, dois 
requerimentos que vão ser lidos. 

São lidos e despachados à Comissão de 
Relações Exteriores os seguintes requerimentos: 

 
REQUERIMENTO Nº 184-A, DE 1957 

 
Tendo sido convidado a participar da 

delegação do Brasil à XI Conferência Internacional 
do Trabalho, solicito me seja concedida autorização 
para desempenhar essa missão, nos têrmos do 
artigo 49 da Constituição Federal e do artigo 24 do 
Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 23 de maio de 1957. – 
Novaes Filho. 

 
REQUERIMENTO Nº 185, DE 1957 

 
Tendo sido convidado a participar da 

delegação do Brasil à XI Conferência 
 

Internacional do Trabalho, solicito me seja concedida 
autorização para desempenhar essa missão, nos 
têrmos do artigo 49 da Constituição Federal e do 
artigo 24 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 23 de maio de 1957. – 
Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de hoje foi 
lida a mensagem nº 143, em que o Sr. Presidente da 
República comunica as razões do veto ao Projeto de 
Lei que determina seja ministrado o Curso Superior 
de Agrimensura em todo o país, em 
estabelecimentos de ensino superior, oficiais, 
equiparados ou reconhecidos, e dá outras 
providências. 

A fim de conhecerem dêsse veto convoco as 
duas casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta, no dia 13 de junho próximo, às 21 horas. 

Para a Comissão mista que o deverá relatar 
designo os Srs. Senadores Ruy Carneiro, Mourão 
Vieira e Mem de Sá. (Pausa). 

Vai ser lida comunicação encaminhada à 
Mesa. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Em 23 de maio de 1957. 
Senhor Presidente: 
Achando-se ausente desta Capital o Senhor 

Senador Gaspar Velloso, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar substituto temporário na 
Comissão de Redação na forma do disposto no 
artigo 39, parágrafo 2º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Ezechias da Rocha. 
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 

solicitação de que trata o oficio que acaba de ser 
lido, designo o nobre Senador Ruy Carneiro. 

Sôbre a mesa outro requerimento. 
É lido e deferido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 186, DE 1957 

 
Requeiro, na forma do Regimento, as 

seguintes informações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro da Viação e Obras Públicas: 

1 – Se a Presidência da República  
recebeu algum expediente referente a 
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aquisição, pelo D. N. O. C. S. de 20 perfuratrizes, 
para o Piauí; 

2 – Caso afirmativo o texto dêste expediente, 
na íntegra; 

3 – Cópia integral do processo que dirigiu ao 
Diretor do D. N. O. C. S., em 17 de maio de 1957; 

4 – Cópia integral da resposta do D. N. O. C. 
S., constante do ofício número 420, de 21 de maio 
de 1957 e seus anexos. 

Sala das Sessões, em 23 de maio de 1957. – 
Mendonça Clark. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, peço a palavra, para explicação  
pessoal. 

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

O SR. JURACY MAGALHÃES (para 
explicação pessoal) *: – Senhor Presidente, não é 
exatamente uma explicação pessoal que me traz à 
tribuna, mas uma comunicação. 

Ontem, foram eleitos nove Senhores 
Senadores, para constituir a Comissão Especial de 
estudo do Projeto de Reforma das Tarifas 
Alfandegárias Reunida imediatamente, sob a 
presidência do menos jovem dos seus componentes 
o nobre Senador Cunha Mello, elegeu Presidente, 
meu humilde nome; Vice-Presidente, o Senador Júlio 
Leite; e Relatores os nobres Senadores Alencastro 
Guimarães e Gaspar Velloso. 

Realizada a eleição, fomos os Senadores 
Mem de Sá, Júlio Leite e eu, à Câmara dos 
Deputados, para um contato pessoal com os 
membros da Comissão que, naquela Casa do 
Congresso, estuda o problema da Reforma de 
Tarifas. 

Mantivemos então, longa palestra com os 
Deputados Daniel Faraco e Odilon Braga. 

Há na Câmara dos Deputados uma 
Comissão constituída de dois elementos  
da Comissão de Finanças e dois da Comissão de 
Economia, respectivamente, os Deputados  
Brasílio Machado Neto, Dias Lins, Broca Filho  
e Odilon Braga. Integram-na também os 
Presidentes das Comissões de Finanças e de  
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Economia, Deputados Daniel Faraco e César Prieto, 
assessorada pelos Deputados Olinto Machado, 
Gérson Augusto da Silva, e T. Knack de Souza. 

Para acelerar nossos trabalhos, combinamos, 
na próxima sexta-feira, às dezesseis horas, a 
Comissão do Senado reunir-se-á, na Sala das 
Comissões, com a presença dos assessôres da 
Câmara dos Deputados, para debate geral sôbre o 
Projeto. 

Peço agora, em nome dos meus 
companheiros de Comissão, que os Senhores 
Senadores interessados na apresentação de 
emendas ou que desejarem conhecer melhor o 
problema, compareçam a essa reunião, à qual cada 
um poderá levar suas idéias ou, pelo menos, ouvir as 
discussões que se travarão no primeiro contato com 
o importante problema. Todos nós da Comissão já 
recebemos cópia do Projeto, estamos portanto, 
habilitados a levar para a reunião um pensamento 
geral. 

Seria, entretanto, conveniente que as 
emendas fôssem formuladas e divididas em dois 
grandes grupos: as referentes a câmbio, e as 
relativas a tarifas, o que facilitará grandemente a 
tarefa de que nos devemos desincumbir. 

Na próxima segunda-feira, às dez horas e 
trinta minutos, na mesma sala de reunião das 
Comissões do Senado, será realizada outra reunião, 
já então em conjunto com a Comissão da Câmara 
dos Deputados, a que aludi há pouco. 

Para essa reunião levaremos as idéias que 
refletirão o pensamento geral desta Casa. 

Essa a comunicação que desejava fazer a S. 
Exa., Sr. Presidente, e aos companheiros de 
Plenário, em nome dos meus colegas de Comissão, 
na certeza de que procuramos cumprir a tarefa a nós 
cometida pela confiança dos nossos pares. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. MEM DE SA: – Sr. Presidente, peço a 
palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, para explicação pessoal. 

O SR. MEM DE SA (para  
explicação pessoal) *: – Senhor Presidente,  
pedi a palavra nesses têrmos, para  
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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não perder a oportunidade de comentar, acrescendo 
ao que tive ocasião de dizer há poucos dias desta 
tribuna, o que li hoje no "Correio da Manhã", 
comprovando, mais uma vez, o incrível descaso a 
insanável desídia dos órgãos governamentais no que 
diz respeito aos mais sérios problemas da nossa 
economia popular. 

A nota ilustra, com fotografia, a vergonhosa 
notícia de que há sete meses estão depositados, nos 
armazéns do Cais do Pôrto, oitenta mil oitocentos e 
oitenta e dois quilos de trigo, correspondente a treze 
mil quatrocentos e sessenta e sete sacos trazidos de 
Buenos Aires, pelo navio Rio Branco, e aqui 
chegados em seis de novembro, do ano passado. Há 
sete meses, portanto, êsses treze mil sacos de trigo 
comprados pelo Banco do Brasil, para abastecimento 
da população do Rio de Janeiro, apodrecem, prêsa 
dos ratos e gorgulhos. 

A notícia tem um tópico verdadeiramente 
pitoresco, quando diz que o conferente, Sr. Carlos 
Botelho, há poucos dias, foi de tal maneira mordido 
pelos gorgulhos que teve de se recolher à sua casa. 

É, Sr. Presidente, de fazer rir; mas, antes de 
fazer rir, é de se levantar brados de protestos, como 
já tive oportunidade de dizer. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Talvez essa seja a 
razão da descoberta do trigo. Os autores foram os 
gorgulhos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. Sr. 
Presidente, é preciso que os gorgulhos mordam. 
Lamento não cheguem a tal quantidade... 

O SR. RUI PALMEIRA: – Que mordam muito 
mais gente. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...que atinjam o Catete 
e se possível isso no amável Presidente da 
República. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Eu não iria tão 
longe... 

O SR. MEM DE SÁ: – ...fazendo-o sentir na 
carne o descalabro administrativo dêste País. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sua 
Excelência paira muito alto, para que o gorgulho 
chegue lá! 

O SR. CUNHA MELLO: – O nobre orador 
permite um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. CUNHA MELLO: – Certa feita assumi 

compromisso com Vossa Excelência; e no dia 
seguinte entendi-me com o Senhor Presidente da 
República, com o Sr. Ministro da Viação e com o 
Ministro da Fazenda. De todos principalmente do Sr. 
Presidente da República, recebi a palavra de que 
dentro de pouco tempo, a falha seria sanada e  
o trigo sairia da Alfândega. Comuniquei o fato a V. 
Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. 
O SR. CUNHA MELLO: – Esclareci que as 

autoridades alfandegárias apenas aguardavam que 
os responsáveis pela mercadoria procurassem o 
Chefe de Gabinete do Sr. Ministro da Viação 
prontificando-se até a acompanhá-los, a fim de 
remover de vez as dificuldades. Vossa Excelência 
tinha e tem razão na censura e no apêlo que  
fêz. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. me perdoe, – 
sabia do fato; aguardava, portanto, o aparte de 
Vossa Excelência, para louvar o zêlo e o empenho 
que, mais de uma vez, demonstra o seu alto espírito 
público. No caso, entretanto, não mais se trata 
daquelas sete mil e quinhentas sacas enviadas pelo 
"American Catholic Service", mas de treze mil sacas 
compradas pelo Banco do Brasil e que há sete 
meses estão no mesmo caso. A notícia acrescenta 
que hoje, sòmente hoje – decorridos sete meses – 
essa partida será recolhida e submetida a expurgo, 
para ver o que sobra de aproveitável, a qual será 
então, remetida para São Paulo. É outro caso. Eu 
não seria capaz de voltar a um assunto a respeito do 
qual Vossa Excelência, expontâneamente, tomara 
providências. 

O SR. CUNHA MELLO: – Dá Vossa 
Excelência licença para concluir meu aparte? 
(Assentimento do orador) – As providências que fui 
reclamar a respeito dos primeiros apelos de V. Exa. 
porque o entendi justo e acertado talvez venham a 
servir para êsse segundo caso. 
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O SR. MEM DE SÁ: – O segundo caso, como 

diz a notícia, parece foi afinal atendido. 
O SR. CUNHA MELLO: – Apesar de tudo, é 

lastimável e não tem explicação. 
O SR. MEM DE SÁ: – Estou reclamando para 

que não se repitam essas dolorosas, vergonhosas e 
inqualificáveis ocorrências que tanto depõem contra 
nossa administração e contra a economia brasileira. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. FREITAS CAVANCANTI: –  
Senhor Presidente, peço a palavra para explicação 
pessoal. 

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

O SR. FREITAS CAVALCANTI (para 
explicação pessoal) *: – Senhor Presidente, acabo 
de receber telegrama do Presidente da Liga 
Alagoana contra a Tuberculose em Maceió, em que 
me comunica estar informado de que a dotação de 
quatro milhões de cruzeiros, incluída no Orçamento 
dêste ano para manutenção do Sanatório de 
Tuberculosos General Severiano da Fonseca, foi 
incluída no Plano de Economia do Poder Executivo. 

Pede-me, ingênuamente, meu ilustre 
conterrâneo, interceda junto ao Senhor Ministro da 
Fazenda, no sentido de obter a liberação da verba. 

Todos sabemos, Sr. Presidente, que a 
liberação de recursos do denominado Plano de 
Economia está sujeita, quase sempre, a influências 
pessoais e políticas. Não contando com atributos 
para interferir junto ao Sr. Ministro da Fazenda, no 
sentido de evitar o fechamento do hospital de 
tratamento de tuberculosos, dirijo apêlo ao médico 
Juscelino Kubitschek. Ninguém melhor que Sua 
Excelência compreenderá a necessidade e o dever, 
que se impõem à Nação de acudir aos nossos 
patrícios enfermos. 

Não compreendo, Sr. Presidente,  
que nenhuma economia deva ser feita  
à base do abandono ou da interrupção do  
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

tratamento de patrícios recolhidos a hospitais, como 
êsses, acometidos de tão grave enfermidade. 

Um País que relega a segundo plano o 
imperativo superior de preservar a saúde do povo, 
necessàriamente está desatento a problemas 
fundamentais do Estado. 

Tomei a iniciativa de fazer esta comunicação, 
servindo-me de disposição que me dá o direito de 
usar da palavra para explicação pessoal, porque me 
pareceu urgente trazer ao conhecimento do Senado 
e da Nação o apêlo que me fêz o ilustre tisiologista, 
Dr. Araújo Silva, Presidente da Campanha Nacional 
contra a Tuberculose, no meu Estado. 

Se pudesse, Sr. Presidente, daria até, às 
minhas palavras, um tom sentimental; se possível, 
valer-me-ia de argumentos de ordem científica ou 
técnica; mas creio que limitando meu apêlo à 
consciência do médico Juscelino Kubitschek, talvez 
S. Exa., sensibilizado com a aflição dos enfermos, 
determine a liberação daquela verba. Já que formulo 
apêlo em nome dos doentes recolhidos a um 
hospital, em Alagoas, creio ser do meu dever 
estendê-lo em favor de todos os hospitais 
especializados em doenças pulmonares do País. 

Ainda há pouco compulsei a Lei Orçamentária 
e verifiquei que os recursos consignados sob a 
rubrica geral de Desenvolvimento Econômico e 
Social – Serviços em Regime Especial de 
Financiamento – para desenvolvimento da 
assistência aos tuberculosos, no interior do País, 
compreendem uma dotação de apenas cem milhões 
de cruzeiros. 

Sr. Presidente, julgo até admissível que o 
Poder Executivo, considerando o Orçamento simples 
autorização de despesas estabeleça preferência 
especial, reduzindo ou mesmo cancelando tôdas 
aquelas dotações ou verbas com destinação 
eleitoralista, que representam esfôrço pessoal dos 
congressistas, no justo interêsse de servirem às suas 
populações. 

Não compreendo, porém, que a denominação 
"Plano de Economia" possa incidir sôbre recursos 
destinados a salvar ou a preservar a saúde do povo. 
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Êste o apêlo que transmito, nesta 
oportunidade, ao jovem e ilustre médico que preside 
aos destinos da República. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Segunda discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 29, de 1956, que dispõe sôbre a 
reestruturação da Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha e dá outras providências, mediante 
modificação parcial das Leis ns. 86, de 8 de 
setembro de 1947, e 1.184, de 30 de agôsto de 
1951, em regime de urgência, nos têrmos do art. 
156, parágrafo 3º, do Regimento Interno, em virtude 
de requerimento do Sr. Senador Cunha Mello e 
outros Srs. Senadores (Projeto aprovado em primeira 
discussão na sessão de 22 do mês em curso). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido o parecer 

da Comissão de Redação, oferecendo a redação 
para segunda discussão. 

E' lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 365, DE 1957 
 
Redação para segunda discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 29, de 1956. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a redação para 

segunda discussão (fls. anexas) do Projeto de Lei nº 
29, de 1956, de iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 23 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Ruy Carneiro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 365, DE 1957 
 
Redação para segunda discussão do Projeto 

de Lei do Senado número 29, de 1956 que, 
modificando parcialmente as Leis ns. 86, de 1947 e 
1.184, de 1950, reestrutura a Comissão Executiva de 
Defesa da Borracha, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os artigos 5º e 8º da Lei nº 86, de 8 de 

setembro de 1947, passam a ter a seguinte redação: 
"A Comissão Executiva de Defesa da 

Borracha se constituirá de 5 (cinco) representantes 
da produção, indicados pelos Governos dos Estados 
do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Bahia e São 
Paulo; 1 (um) representante dos Territórios 
produtores de borracha, designado pelo Ministério da 
Fazenda; 1 (um) representante do Ministério da 
Agricultura; 1 (um) representante da Confederação 
Nacional da Indústria; 1 (um) representante da 
Confederação Nacional do Comércio e 1 (um) 
representante do Banco de Crédito da Amazônia 
Sociedade Anônima. 

Parágrafo único. A nomeação e demissão dos 
membros da Comissão serão feitas pelo Presidente 
da República, mediante proposta das entidades 
referidas neste artigo e se reunirão na Capital 
Federal, sob a presidência do Ministro da Fazenda 
ou do funcionário que êste designar para substituí-lo 
nesta função. 

Art. 2º A línea "a" do artigo 6º da Lei nº 86, de 
8 de setembro de 1947 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

a) estudar o mercado da borracha e elaborar 
os programas de consumo interno de goma elástica 
de qualquer tipo, origem ou procedência, a fim de 
assegurar nos centros de consumo, por intermédio 
do Banco de Crédito da Amazônia, o suprimento em 
quantidade e qualidade adequadas ao 
funcionamento normal do parque manufatureiro de 
artefatos dessa matéria-prima. 

Art. 3º A alínea "c" do art. 13, da Lei nº 1.184, 
de 30 de agôsto de 1950, passa a ter a seguinte 
redação: 

c) elastômeros ou plastômeros termoplásticos 
importados da classe dos copolímeros, do butadiênio 
e do estirênio a que correspondem as designações 
"Buna SS" e "GRS", assim como outras variedades 
ou tipos que, possuindo propriedades e aplicações 
análogas se incluem na categoria dos sucedâneos 
comuns da borracha vegetal. 

Art. 4º O parágrafo 2º, do  
artigo 13, da Lei nº 1.184 do 30 de agôsto  
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de 1950, passa a vigorar com a seguinte redação: 
§ 2º Excetua-se da exclusividade estatuída 

neste artigo látex de plantas gomíferas, preparado 
sob forma de concentrados, por qualquer processo, 
bem como os látices sintéticos, quando de fabricação 
nacional. 

Art. 5º A alínea "c" do art. 6º da Lei nº 86, de 
1947, modificado pelo artigo 15, da Lei nº 1.184, de 
1950, passa a ter a seguinte redação: 

c) fixar nos meses de abril e outubro, 
dispensada a homologação a que se refere o art. 9º, 
da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951, os 
preços de compra da borracha nacional a serem 
pagos pelo Banco de Crédito da Amazônia S.A. ao 
último vendedor, e a serem cobrados, pelo mesmo 
Banco, às indústrias manufatureiras e demais 
consumidores, nos 6 (seis) meses subseqüentes ou 
seja, a partir de 1º de maio e 1º de novembro de 
cada ano. 

Parágrafo único. Na eventualidade da 
liberação das operações finais de compra e venda da 
borracha, a Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha igualmente estabelecerá, na forma da  
letra "c" dêste artigo preços mínimos ou fixos a 
serem pagos aos produtores pela borracha de 
produção nacional, pelo Banco de Crédito da 
Amazônia S. A. 

Art. 6º São privativas da Comissão Executiva 
de Defesa da Borracha a iniciativa e execução de 
tôdas as providências necessárias à determinação 
dos preços da borracha, a vigorarem em cada safra, 
cumprindo-lhe para êsse fim: 

a) registrar as oscilações de preços de tôdas 
ou das principais mercadorias de consumo 
habitual nos seringais, solicitando, para êsse fim, 
subsídios informativos às associações comerciais 
e de seringalistas das áreas produtoras de 
borracha; 

b) investigar e definir o grau de incidência de 
cada uma dessas mercadorias, na formação do 
custo de produção da borracha; 

c) apurar as diferenças entre êstes preços e os 
que tenham servido de base ao reajustamento 
anterior; 

d) determinar, com bases nesses dados, os 
coeficientes de encarecimento ou de barateamento, 
no custo de produção da borracha; 

e) informar-se sôbre as alterações havidas em 
fretes, impostos e mais despesas que oneram a 
borracha, nos diferentes Estados e Territórios que a 
produzem; 

f) determinar, à luz dêsses elementos o preço-
padrão a ser pago ao produtor, por quilograma de 
borracha, em relação a cada semestre; 

g) promover, simultâneamente, a revisão das 
tarifas de beneficiamento da borracha pelos 
estabelecimentos industriais que executam essa 
operação por conta do Banco de Crédito da 
Amazônia S. A., as taxas fixas, reajustando-as em 
função das alterações do custo do respectivo 
processo industrial; 

h) incorporar, automàticamente, aos artefatos 
de preços controlados, na proporção devida, os 
aumentos ou abatimentos concedidos à borracha in 
natura, os resultantes da elevação de impostos, 
fretes, beneficiamento ou outros gastos não 
especificados quando incidentes no custo dessa 
matéria-prima. 

Art. 7º Compete à Comissão Executiva de 
Defesa da Borracha licenciar as quantidades de 
elastômeros termoplásticos a serem produzidos no 
País, de modo a não prejudicar a produção da 
borracha nacional, estabelecendo para isso as 
necessárias cotas de consumo. 

Art. 8º A Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha fixará as cotas de consumo e os preços de 
venda da Borracha importada, assim como dos seus 
sucedâneos elastômeros, ou plastômeros 
termoplásticos e látices naturais ou sintéticos de 
origem estrangeira, condicionado ao fato de não 
prejudicar a produção nacional, nem no preço de 
venda que não poderá ser inferior ao desta, nem em 
quantidade levando em conta sempre o volume da 
mesma produção nacional. 

Art. 9º Do lucro líquido obtido nas operações 
de compra e venda da borracha nacional, o Banco 
de Crédito da Amazônia S. A. não poderá auferir, a 
nenhum título, lucro ou vantagem de qualquer 
natureza, superior a Cr$ 1,00 (um cruzeiro) por quilo 
de borracha vendida. 

Parágrafo único. Ao fechar o seu  
balanço anual, o Banco de Crédito da  
Amazônia S. A. creditará, a todos quantos  
lhe hajam vendido borracha, o lucro  
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líquido entre o preço pago no ato da entrega da 
borracha e o obtido na venda, deduzida a vantagem 
a que se refere êste artigo. 

Art. 10. São revogadas as disposições 
contidas na alínea d, do artigo 6º, da Lei nº 86, de 8 
de setembro de 1947, com as alterações nela 
introduzidas pelo art. 15, da Lei número 1.184, de 30 
de agôsto de 1950. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT *: – Senhor 

Presidente, ocupo a tribuna não para fazer 
pròpriamente um discurso; um discurso de estréia 
parlamentar, no Senado da República exigiria, sem 
dúvida, estudo mais demorado, amplo e completo 
conhecimento da matéria e também, forma literária, 
mais acurada e rigorosa. 

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

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

O SR. MEM DE SÁ: – Pelo que sabemos, o 
estilo de V. Exa. é literário e brilhante. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
muita honra. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – O discurso 
de estréia apenas atenderia – digamos assim – à 
tradição ou a mera formalidade. O nobre colega veio 
da Câmara dos Deputados precedido da justa 
notoriedade de excelente orador e especialista em 
assuntos financeiros. Esta Casa acolhe V. Exa. com 
a maior satisfação, certa de que sua colaboração aos 
nossos trabalhos será das mais valiosas. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. 
Presidente, agradeço profundamente sensibilizado, 
os generosos apartes com que me honraram os 
distintos e nobres Senadores Mem de Sá e Freitas 
Cavalcanti. Já que se falou em tradição, acentuo, 
neste rápido agradecimento, que também conheço a 
tradição de cavalheirismo e bondade de S. Exas., o 
que explica os elogios que tanto me desvaneceram. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Tenho a honra, Sr. Presidente, de manifestar a 
solidariedade da Bancada do Estado do Pará, não só 
do eminente Senador Alvaro Adolpho, Relator da 
proposição, como do meu prezado amigo, Senador 
Prisco dos Santos, ao projeto que se debate, sem 
dúvida uma das felizes, oportunas e patrióticas 
iniciativas legislativas do ilustre representante do 
Estado do Amazonas, o nobre Senador Cunha  
Mello. 

O SR. CUNHA MELLO: – Dá licença para um 
aparte? 

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

O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a V. Exa. 
pelos qualificativos generosos que atribuiu a minha 
iniciativa. Para completá-la, faltava apenas a voz do 
Pará pela palavra autorizada de Vossa Excelência, 
um dos seus grandes homens públicos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Agradeço 
o aparte de V. Exa. 

Realmente o Pará não poderia estar ausente 
da discussão e votação de matéria, que visa a trazer 
se não a solução completa, perfeita, definitiva, pelo 
menos contribuição decisiva e importante para o 
problema, que não é apenas da Amazônia, mas 
afirmo-o com perfeita convicção e consciência de 
causa – de todo o País, ligado que está, essencial e 
vitalmente à economia nacional. 

Para evidenciar a afirmativa de que a 
proposição em debate não representa apenas 
interêsse local ou regional, não objetiva beneficiar 
tão-sòmente o grande Vale, a fabulosa Planície 
Amazônica, que, graças a Deus, já não podemos 
classificar, com o infortunado cacoete literário, de 
Inferno Verde – como muito bem, ontem se acentuou 
– permito-me em rápido, singelo e despretencioso 
discurso trazer, não direi ao conhecimento, mas à 
apreciação, ao estudo e meditação de V. Exas. 
certos dados, certos elementos que servirão para 
situar perfeitamente o papel da Hevea Brasiliensis, 
no quadro da realidade, econômica brasileira. 

E' de todos conhecido, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que já na segunda metade do século 
passado em 1876 ou 1886, o inglês Whittman se 
bem estou recordado – burlando a vigilância, por  
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sinal frouxa, desatenta, das autoridades brasileiras, 
conseguiu transportar para as Índias Britânicas cêrca 
de sessenta mil sementes oriundas da seringueira, 
matéria-prima da qual o Brasil era o único produtor. 

Disso resultou que já em 1900, no início, pois, 
do século atual, nós que até então, éramos os únicos 
produtores de borracha, que atendíamos isolados, 
sòzinhos, exclusivamente, aos reclamos, às 
necessidades do mercado internacional, já então 
passávamos a contribuir apenas com 98% do 
consumo mundial, cabendo 2% ao Médio Oriente. 

Passados anos, em 1938, ou seja, pouco mais 
de trinta anos, inverteram-se, completamente, os 
têrmos da questão. Enquanto o Brasil passou a 
contribuir apenas com 2% de sua borracha para o 
consumo mundial, 98% eram fornecidos pelo 
produtor inglês, das índias britânicas. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
muita satisfação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E' realmente 
grande lástima. O Brasil, que chegou a ter na 
borracha a sua segunda fonte de riqueza, deixou que 
desaparecesse, pela esperteza de um estrangeiro 
que o soube ludibriar. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pela 
nossa negligência. 

Sr. Presidente, no Amazonas, no Pará, em 
parte de Mato Grosso, em alguns Territórios, no 
Acre, no Amapá, e, talvez, no de Rondônia, numa 
área superior a um milhão de quilômetros quadrados 
existem trezentos milhões de pés de seringueiras. 
Repito o número, pedindo a esclarecida atenção do 
Plenário do Senado: trezentos milhões de pés de 
seringueiras, com a capacidade teórica, bem se vê – 
de rendimento, de cêrca de seisentas mil toneladas. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se 
houvesse a produtividade adequada evidentemente 
outros seriam os números. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Observe 
bem o meu nobre colega que tive a cautela de 
ressalvar, talvez até pleonàsticamente: capacidade 
teórica de produção. 

Com os dados que coligi na manhã de hoje é 
que vou demonstrar quanto tem sido possível colhêr 
dêsses 300 milhões de seringueiras, com essa 
capacidade imensurável, pràticamente inesgotável 
de produção. 

Só em 1912, que representa o ano da fase 
áurea da borracha, da Amazônia, particularmente do 
Pará e Amazonas, conseguimos, e nunca mais 
alcançamos essa cifra; a produção de 42.410 
toneladas; já em 1950 baixou para 24.133 toneladas; 
em 1951, para 25.812 toneIadas; em 1952, tivemos 
33.440 toneladas; em 1953, 32.822 toneladas; em 
1954, 28.396 toneladas; e em 1955, 27.602 
toneladas. Felizmente, em 1956, se operou mudança 
salutar, não tanto, porém, quanto se desejava. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – RessaIte-se 
que uma parte vinha da Bolívia e do Paraguai. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Está 
considerada em todos os números que menciono. 
Não vai além de duas mil toneladas. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – À produção, 
porém, é comercialmente brasileira. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – A 
alegação do nobre colega vem em abono da tese 
que sustento, prova que a produção da borracha 
nacional não corresponde, não só à nossa 
capacidade de rendimento, ao produto de Hevea- 
Brasiliensis, o latex, mas, principalmente, aos 
reclamos sempre crescentes da sua industrialização. 
Enquanto a produção se mantém no nível 
estacionário, a industrialização, felizmente – 
demonstrarei como influi na Balança de Pagamentos, 
na economia da poupança de divisas – vai atingindo 
índices cada vez mais elevados. Provarei, dentro  
em pouco, que a indústria da borracha é aquela que, 
nos últimos anos, apresenta maior grau de 
crescimento. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E não se 
apresenta maior porque não há matéria-prima 
suficiente; luta com tôdas as dificuldades para a 
obter. Outrora era nacional, agora vem do Extremo 
Oriente e já se quer até fabricar a borracha sintética. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT:  
– Estou certo, meu eminente amigo,  
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Senador Fernandes Távora – embora seja V. Exa. do 
Ceará, tem muito, dentro de si, da alma, do 
sentimento e da sensibilidade do Amazonas – que, 
durante muitos anos, honrou com seu trabalho e seu 
idealismo – de que os poderes públicos, dentro em 
breve, numa ação conjugada, harmônica, e alta, do 
Executivo e Legislativo, encontrarão a solução 
necessária para êsse problema, que não é só de 
uma região, mas fundamental para a economia 
brasileira. E é com tal objetivo, de trazer sempre 
minha modesta contribuição, que ocupo esta tarde a 
tribuna do Senado, para solicitar a atenção dos 
eminentes pares para a gravidade da situação que 
está a desafiar, cada vez mais, a capacidade, o 
patriotismo, o bom senso e a inteligência dos 
homens públicos do Brasil. Felizmente, já demos 
grande passo com o projeto de iniciativa do nobre 
Senador Cunha Mello e outros ilustres colegas da 
bancada da Amazônia. Outras proposições, outros 
passos, outras soluções breves, estou certo, estarão 
contribuindo para minorar, senão para resolver em 
têrmos definitivos, a situação. 

Em 1955, como disse, ainda baixou mais a 
curva da produção da Hevea Brasiliensis, que 
acusou apenas 27.610 toneladas. Felizmente, em 
1956, já se processou reação mais animadora para a 
produção: 31.558 toneladas: Em 1957, com as 
estimativas e os estudos já feitos, se prevê produção 
pouco mais elevada da órbita de 32.000 toneladas. 

Sr. Presidente, se a produção da borracha, 
infelizmente, não vem registrando cifras e volumes 
muito animadores, o contrário já acontece com a 
industrialização, com a produção de artefatos de 
borracha. 

Se em 1939 – peço mais uma vez a 
esclarecida atenção dos meus ilustres pares – 
tivemos apenas a industrialização de pouco mais de 
3.092 toneladas, já em 1956, o volume global foi de 
37.167 toneladas. Para o ano corrente está estimada 
em 45.000 toneladas, através de mais de três 
centenas de fábricas de artefatos de borracha, 
distribuídas por todo o território nacional, 
particularmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, no 
Rio Grande do Sul e algumas também no Pará e 
Amazonas. 

Para 1960, se permanecer a mesma 
progressão, calcula-se uma produção de borracha 
industrializada da ordem de sessenta mil toneladas. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
prazer. 

O SR. MEN DE SÁ: – A contribuição da 
borracha nativa tende a crescer para corresponder à 
procura da indústria nacional? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Infelizmente, a julgar pelos números que apresentei 
há pouco, a produção da borracha nativa não 
cresceu em proporção idêntica ao seu consumo e 
aos reclamos do mercado interno. Ao contrário: 
enquanto os níveis de produção da Hevea 
Brasiliensis, ou permanecem estacionados ou 
registram, de quando em quando, ligeiro decréscimo. 
– Só nos últimos anos apresentando maior elevação, 
tanto que no ano passado deu trinta e um milhões e 
para êste ano se calcula em trinta e dois milhões – o 
consumo cresce desmesuradamente. 

Na minha opinião, que é de um estudioso e 
não de técnico especializado no assunto, há 
realmente, uma falha, um decréscimo, uma 
deficiência de produção. Esta não cresce como 
devia, em razão de vários fatôres que mencionarei 
em outro estudo mais detalhado. Ocorre, talvez, uma 
crise de crescimento, nosso consumo se eleva, tão 
vertiginosamente que, como declarei no início do 
meu discurso, a indústria da borracha é a que 
apresenta o mais elevado índice de rendimento. 

O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. permite um 
aparte? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
muito prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Pode-se, talvez, 
responsabilizar os órgãos específicos 
encarregados, na região, dêsse problema: o 
Instituto Agronômico do Norte e o Banco de Crédito 
da Borracha, sobretudo o primeiro, pela incúria do 
passado. E' ato que não pode ser desprezado na 
crítica, pode-se dizer veemente, formulada  
das tribunas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Essa incúria foi posta nos seus  
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devidos têrmos e apontado, até, o seu verdadeiro 
autor. Não vou novamente voltar ao assunto; são 
águas passadas. O Amazonas sofreu suficiente, 
como também o Pará. Nós agora procuramos, no 
encontro do presente, assegurar o futuro do País. 
Caminhemos, portanto, em direção ao futuro, com 
novos dirigentes nesses órgãos específicos 
encarregados da produção, estímulo e exploração da 
nossa hevea brasiliensis. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. Creio 
existir, no problema, um desafio, não ao 
amazonense, que labuta sob as mais inclementes 
condições de clima... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Desassistido. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Exatamente. 
O SR. MEM DE SÁ: – bravamente; mas um 

desafio ao Govêrno Federal para minorar a 
desassistência a êsses homens e corrigir as causas 
dêsse declínio, permitindo que a produção da hevea 
brasiliensis, se não poder acompanhar o clima 
violento da indústria, pelo menos... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não fique 
dela muito distanciado. 

O SR. MEM DE SÁ: – ... diminua essa gap, 
essa decalagem tão nociva aos interêsses nacionais. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre 
orador permite um aparte? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Concederei o aparte a V. Exa. Desejo, porém, 
responder antes aos apartes com que me 
distinguiram os nobres Senadores Vivaldo Lima e 
Mem de Sá. 

Falo, neste instante, não como homem 
político, não como homem de partido... 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem eu. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ... que 

apoia o Govêmo do Senhor Juscelino Kubitschek... 
O SR. VIVALDO LIMA: – O nobre colega fala 

como Senador da República. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ... mas, 

como o Senador da República representante da 
Amazônia. 

Apenas, a bem da verdade, para fazer História 
legítima, verdadeira, autêntica, desejo esclarecer que, 
se houve desassistência, descuido, negligência e  
 

erros técnicos, no passado, a atual administração 
do Instituto Agronômico do Norte, à frente da qual 
se encontra um técnico da maior capacidade, 
renome, honestidade de propósitos e eficiência de 
ação, o Dr. Rubens Lima, corresponde ou 
responde, corajosamente – posso assegurá-lo a V. 
Exas. – e para isso invoco o testemunho sincero, 
honesto e autorizado do eminente Senador Vivaldo 
Lima – ao desafio a que com tanta propriedade  
e elegância, se refere o ilustre Senador Mem de  
Sá. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Dou meu aplauso a 
essa administração. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
desejo referir-me à administração anterior, para 
aplaudi-la ou criticá-la. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Esqueçamos o 
passado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Enterremos os mortos e 
cuidemos dos vivos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Esqueçamos o passado, repito, e olhemos o 
presente, visando a construir o futuro. 

Ouço agora, com prazer, o aparte do nobre 
colega, Senador Fernandes Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Desejo 
apenas, como algo conhecedor do que se passa na 
Amazônia, esclarecer os nobres colegas sôbre 
alguns pontos relativos à produção da borracha. 
Incontestàvelmente, há um desequilíbrio entre a 
produção da borracha e a demanda da indústria de 
artefatos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Desequilíbrio cada vez maior. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Um 
acentuado desequilíbrio. Infelizmente, no entanto, a 
borracha nativa, na Amazônia, não está em 
condições de restabelecer êsse equilíbrio apenas 
com o trabalho normal do nordestino, que se 
acostumou a extraí-la. Talvez no futuro se consiga o 
almejado equilíbrio, através da borracha cultivada. 
Enquanto não cultivarmos a Hevea Brasiliensis em 
condições idênticas às dos nossos competidores do 
Oriente, não obteremos o equilíbrio entre a produção 
e a indústria de artefatos. Por conseguinte,  
parece-me que a única, ou, pelo menos,  
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a principal providência do nosso Govêrno devia ser 
no sentido de se estabelecer o cultivo da hevea, 
sòmente nas regiões amazônicas apropriadas. 
Algumas zonas não são propícias ao seu 
desenvolvimento, conforme demonstrou o fracasso 
da Ford. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Fracasso 
inicial. V. Exa. tem razão. Realmente, a borracha, 
embora tenha o seu habitat na Amazônia, não se 
desenvolve satisfatòriamente em tôda a planície e, 
sim, em determinadas regiões, atendendo a 
condições climáticas. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Exato. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Quando 

Ford se estabeleceu no Pará, fracassou na primeira 
região escolhida. Teve, então, que mudar suas 
instalações para Belterra e Fordlândia, onde logrou 
imprimir vigoroso incremento à produção e 
desenvolvimento da hevea. No início, porém, foi mal 
sucedido; e o fato histórico prova a derrota. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Desejava 
justamente ressaltar que a cultura da hevea, na 
Amazônia, deve ser localizada em zonas de 
grande pluviosidade, como a faixa compreendida 
entre Fonte Boa, o Acre e o Rio Madeira. Fora 
dessas regiões, qualquer iniciativa terá fracasso 
análogo ao sofrido por Ford. Nossos ilustres 
colegas precisam compreender que não 
resolveremos o problema com a hevea natural, a 
qual esparsa em milhões de quilômetros, como 
sabemos... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
Aliás, já me referi a êsse ponto, no início do meu 
discurso. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – ...submetida 
aos fretes brutais cobrados na Amazônia. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
E' preciso atender, também, às condições 
econômicas. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há 
moléstias, e tudo mais. Nunca a hevea servirá  
para equilibrar a produção nacional. Era o que 
desejava dizer aos meus pares, transmitindo-lhes 
apenas meu conhecimento resumido sôbre o 
assunto. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Conhecimento de quem tanto conheceu e viveu o 
drama da Amazônia. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
muita honra. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Não desejo, de 
forma alguma, furtar minutas da brilhante oração de 
V. Exa. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato a V. Exa. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Uma vez, porém, 
que V. Exa. se refere ao Dr. Rubens Lima, sinto-me, 
no dever de atestar, de modo completo, a eficência 
dêsse grande técnico que a Amazônia teve a 
felicidade de ver colocado à frente do Instituto 
Agronômico do Norte. Estou em contacto 
permanente com S. Exa. e posso declarar à Casa, 
justificando a afirmação de V. Exa. que, desta vez, 
realmente, a Amazônia teve uma compensação. 
Depois de uma direção, que, por todos os modos, 
devemos lamentar, Rubens Lima vai fazer recuperar-
se o Instituto Agronômico do Norte, naquilo de que 
tanto precisa a Região. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato pela contribuição de V. Exa. 

Sr. Presidente, começava eu a afirmar, 
quando fui interrompido pelos sucessivos apartes 
com que me honraram os nobres Senadores, que a 
indústria da borracha, no Brasil, é a que apresenta o 
maior índice de crescimento, pelo menos no último 
período, ou seja, de 1940 a 1954. 

Como os Srs. Senadores poderão verificar, 
êsse índice é tão expressivo, tão numèricamente 
distanciado, é tal seu predomínio e ascendência que, 
estou certo, embora êsses dados tenham sido 
colhidos até 1954, não se modificaram até agora. 

O índice de crescimento da borracha foi de 
902, para 594 de metalurgia, 37 de transporte, 379, 
de transformação de minérios, 222 de papel, 205 de 
bebidas e 190 de óleos. 

Creio que os números falam por si mesmos, 
na sua eloqüência muda e singela, dispensando por 
isso mesmo maiores comentários. 
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Sr. Presidente, afirmei, no início desta minha 

modesta oração (não apoiados), que a importancia 
do projeto do nobre Senador Cunha Mello está em 
procurar solução para problema não só regional, mas 
nacional. A borracha representa um dos elementos 
básicos da nossa economia e contribui 
decisivamente para a chamada balança de 
pagamentos, – não, evidentemente, pelo que 
exportamos em matéria-prima ou produtos 
manufaturados, mas pelo que deixamos de importar. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E' uma 
evidência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – A êsse 
respeito, Sr. Presidente, já no final déste discurso, 
desejo apresentar à consideração de meus nobres 
coIegas os seguinte dados: a produção de artefatos 
de borracha, em 1955, representou uma economia 
de divisas da ordem de cento e trinta milhões de 
dólares. No ano passado, em 1956, essa poupança 
atingiu cento e sessenta milhões de dólares, e, para 
o corrente ano, de 1957, estima-se a economia na 
volume de duzentos milhões de dólares. 

Os elementos que ora submeto à apreciação, 
ao exame e à consideração dos Srs. Senadores, são 
autênticos, honestos e sinceros, colhidos uns no 
"Obsevador Econômico", e outros através de 
relatórios estatísticos fornecidos pela Comissão 
Executiva da Defesa da Borracha e pelo Banco de 
Crédito da Amazônia. 

O SR. MEM DE SÁ: – O que demonstra ser a 
indústria da borracha um dos mais eficientes e 
positivos setores da economia nacional, quase se 
aproximando do petróleo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Perfeitamente. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
muito prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Por essa razão, 
cabe aos homens de Govêrno que agora, parece, 
estão seguindo o bom caminho, estimular  
a extração da hevea, a fim de que a diferença 
apontada por V. Exa. – que realmente se  
está distanciando em virtude da maior produ- 
 

ção de artefatos de borracha – não venha a ser 
prejudicada com a importação da borracha do 
Oriente. Isto anula, de algum modo, essa poupança 
de cento e sessenta milhões de dólares, que tende a 
aumentar, se prosseguirmos naquela indiferença 
passada, em relação á extração da borracha 
nacional. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato pelo aparte oportuno de V. Exa. 

Na verdade, se estou bem lembrado, 
estamos despendendo com a importação da 
borracha necessária para cobrir o deficit de nossa 
produção –  não tenho as cifras presentes – cerca 
de trinta milhões de dólares, o que dará saldo 
bem apreciável na nossa contribuição para a 
balança de pagamentos, correspodendo pois á 
produção pelos seringueiros e seringalistas 
brasileiros. O desnível ocorre, principalmente, 
porque a cotação do produto extraído da 
seringueira, o preço marcado para recompensar o 
trabalho dos que se aventuram na selva da 
Amazônia não contém sedução para o 
prosseguimento do trabalho. Ao contrário, os 
preços dos artefatos de borracha crescem de 
maneira astronômica, embora exista uma 
Comissão de defesa da borracha especialmente 
criada para tabelar a compra do produto nos 
seringais e, também, nas indústrias. 

Esperamos, para êste ano, economia de cerca 
de duzentos milhões de dólares. Mesmo consumindo 
trinta milhões, ainda contribuiremos, para o nosso 
mercado de divisas com o saldo de cento e setenta 
milhões de dólares. 

Sr. Presidente, não quero mais abusar da 
generosa paciência dos nobres colegas. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. não está 
abusando. Lamentamos é que vá deixar a tribuna... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Obrigado 
a V. Exa. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...principalmente nós, 
homens do Sul, que estamos aprendendo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Aprendendo e ensinando um pouco, também. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Mesmo  
porque estamos apreciando a continuidade 
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do exercício parlamentar do eminente representante 
do Pará, dispensando qualquer estréia. 

O SR. MEM DE SÁ: – S. Exa. vem com os 
galões de General. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – A 
promoção é V. Exa. na quem acaba de conferir. 

Sr. Presidente, não quero mais tomar o 
precioso tempo de meus nobres pares, e, 
principalmente, não quero, eu, que venho trazer o 
apoio meu e da minha bancada, tão caloroso e 
sincero, à proposição em debate, retardar a sua 
votação, a sua aprovação, que, sei, será unânime, 
porque unânime é o pensamento que domina este 
Plenário na conceituação, equacionamento e solução 
dos problemas fundamentais da economia do nosso 
País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Termino, 

pois, Sr. Presidente, reiterando, em nome da minha 
bancada, sem discriminação partidária, em nome da 
representação do Pará no Senado da República, os 
nossos aplausos, a nossa aprovação, a nossa 
solidariedade à proposição em debate, e ao nobre 
Senador Cunha Mello – sem favor um dos mais 
vigilantes e esclarecidos defensores do nosso 
grande vale, da grande planície amazônica, as 
nossas felicitaçôes e as nossas congratulações. 

O SR. CUNHA MELLO: – Muito obrigado a V. 
Exa. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Era o que 
tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS *: – Sr. 

Presidente, como representante de Estado 
produtor de borracha, venho trazer meus aplausos 
e os da bancada mato-grossense, nesta e na outra 
Casa do Congresso, à iniciativa do ilustre 
representante do Amazonas, Senador Cunha 
Mello, que oferece ao estudo do Congresso o 
projeto ora em discussão. 

Sinto, Sr. Presidente, impregnada no projeto a 
preocupação de S.Exa. em de- 
 
__________________ 
* Náo foi revisto pelo orador. 

fender os produtores da borracha, aquêles que, no 
interior da Amazônia se sacrificam, por tôdas as 
formas, para extrair o látex, a fim de o entregarem à 
industrialização nacional. 

Ouviu o Senado, com a atenção merecida, o 
notável discurso do nobre Senador pelo Pará, Sr. 
Lameira Bittencourt. S. Exa. fêz erudita exposição, 
brilhante por todos os títulos e baseada em dados 
positivos, demonstrando as vantagens do projeto em 
debates; acentuou a diversidade entre a produção da 
borracha e a de artefatos de borracha. Com os olhos 
voltados para essa disparidade, aceitei, com 
entusiasmo, o Projeto Cunha Mello e nele procurei 
colaborar. 

Sr. Presidente, o progresso da industrialização 
da borracha é visível em nossa Pátria. Os preços 
lançados para a borracha bruta, estão 
exageradamente distantes dos produtos 
manufaturados. 

Em discurso anterior, demonstrei, com dados 
extraidos de publicações oficiais, que cada uma das 
fábricas de artefatos de borracha, que se 
estabeleceram no Brasil, primeiramente, a Good 
Year, a Pirelli e a Firestone. trouxeram cinqüenta e 
seis milhões de cruzeiros de capital. Nove anos 
depois, êsses cento e sessenta e oito milhões de 
cruzeiros, apenas com o aumento produzido pela 
inversão das reservas em capital, transformaram-se 
em um bilhão e seiscentos milhões de cruzeiros. 
Decuplicou, portanto; nesse interregno, porém, os 
seringueiros e seringalistas continuaram a curtir 
aquelas mesmas necessidades que todos 
conhecemos, desde que retomam o trabalho da 
extração da borracha. Por êsses motivos, procurei, 
agora, intervir na elaboração do Projeto de Lei nº 29, 
de 1956, modificando a organização da Comissão 
Executiva de Defesa da Borracha. 

O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. o faz com 
tôda a autoridade – primeiro, pessoal, de conhecedor 
do assunto; segundo, de representante de Mato 
Grosso, grande produtor de borracha, principalmente 
de borracha fina. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato ao 
nobre Senador Cunha Mello. 

O SR. CUNHA MELLO: – Mato  
Grosso produz borracha quase tôda fina. 
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O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito grato 

pelo aparte de V. Exa. Sr. Presidente, procurei 
colaborar no projeto, com o intuito de encontrar 
solução que interesse verdadeiramente aos 
produtores da borracha bruta, a fim de que possam 
defender a valorização do látex, na proporção da 
valorização dos artefatos de borracha. 

Espero, assim, Sr. Presidente, possamos, com 
base neste projeto, ora em votação na Casa, – e 
que, estou certo, será transformado em lei – abrir 
novos horizontes aos nossos seringueiros, 
proporcionar-lhes maiores vantagens para cobrir seu 
esfôrço, a fim de que também êsse trabalho possa 
atrair novos capitalistas, captar outros interêsses. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Antes que 

V. Exa. conclua seu discurso, desejo registrar meu 
agradecimento e o da Bahia, pela acolhida que V. 
Exa. dispensou à nossa pretensão de figurar, na 
nova Comissão de Defesa da Borracha, um 
representante baiano. O agradecimento também se 
estende ao ilustre autor do Projeto, Senador Cunha 
Mello, ao Relator da Comissão de Economia, 
Senador Linneu Prestes e ao Plenário, porque todos 
reconheceram que a Bahia, nesse instante,. já é 
produtora não só de borracha, mas também de 
artefatos e se prepara para contribuir, 
poderosamente, para solução dos mais graves 
problemas da economia brasileira. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O aparte de V. 
Exa. sensibiliza-me; entretanto, não há razão para 
agradecimento da parte do nobre representante da 
Bahia. Se na minha emenda, estabelecendo nova 
organização para a Comissão Executiva da Defesa da 
Borracha, deixei de incluir o nome da Bahia, não o foi 
por considerá-la desmerecedora de participar dêsse 
órgão. Ocasionou a omissão um simples lapso de 
memória devido à pressa com que, elaborei a emenda. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.  
a corrigiu imediatamente, após o meu pe- 
 

dido. Essa, a razão do meu agradecimento. 
O SR. JOÂO VILLASBÔAS: – Reconhecendo 

a falha, prontifiquei-me, desde logo, a corrigi-la, 
dando à Bahia não um favor, mas justamente aquilo 
a que tinha direito. 

Espero, Sr. Presidente, que o Senado aprove 
êsse Projeto e que a Câmara dos Deputados não 
oponha embaraços a sua tramitação, aprovando-o 
com possível brevidade, a fim de que entre em nova 
fase a produção da borracha no Brasil. (Muito bem; 
muito bem! Palmas). 

Durante o discurso do Sr. João Villasbôas, o 
Sr. Apolônio Salles, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

redação para segunda discussão, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
E' aprovada e vai à Câmara dos Deputados a 

redação do projeto constante do parecer nº 365, de 
1957. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 23, de 1956, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o têrmo de contrato 
celebrado entre o Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais e a firma Moinhos Brasileiros S. A. 
(MOBRASA), para o arrendamento de terreno na 
zona do porto de Natal, no Estado do Rio Grande do 
Norte, onde será construída uma instalação para 
moinho de trigo, ao qual o Tribunal de Contas 
recusou registro em sessão de 16 de setembro de 
1955, tendo pareceres favoráveis, sob ns. 290 e 291, 
de 1957, das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser  

lido um requerimento enviado á Mesa. 
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E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 187, DE 1957 
 

Nos têrmos dos arts. 126, letra i, e 155, letra a, 
do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo nº 
23, de 1956, a fim de que sôbre êle seja ouvida a 
Comissão de Economia. 

Sala das Sessões, em 23 de maio de 1957 . – 
Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do plenário, o projeto é retirado da Ordem do 
Dia, para audiência da Comissão de Economia. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 387, de 1956, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar os festejos 
comemorativos do I Centenário da cidade de Franca, 
no Estado de São Paulo, tendo parecer favorável, 
sob número 300, de 1957, da Comissão de. 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 387, DE 1956 

 
(Nº 1273-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 

da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00  
para auxiliar os festejos comemorativos do I Centenário 
da cidade, de Franca, no Estado de São Paulo. 
 

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

abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), a fim 
de auxiliar os festejos comemorativos do I 
Centenário da cidade de Franca, no Estado de São 
Paulo, iniciados a 24 de abril de 1956. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiçôes em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 4, de 1957, que concede a pensão especial de 
Cr$ 1.300,00 mensais a Maria das Dôres França, 
viúva do cabo fuzileiro naval José Luiz de França, 
tendo pareceres favoráveis, sob números 305 e 306, 
de 1957, das Comissões de Constituição e. Justiça e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa)  
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai á 

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 4, DE 1957 

 
(Nº 1.351-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 1.300,00 

mensais a Maria das Dôres França, viúva do cabo 
fuzileiro naval José Lins de França. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a pensão especial de 

Cr$ 1.300,00 (mil e trezentos cruzeiros)  
mensais a Maria das Dôres França, viúva do  
cabo fuzileiro naval José Lins de França. 
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Parágrafo único. A despesa com o pagamento 

da pensão correrá à conta da verba do Ministério da 
Fazenda, destinaria aos pensionistas da União. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 68, de 1957, que abre ao Congresso Nacional – 
Câmara dos Deputados – o crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00 para pagamento á Fundação Getúlio 
Vargas pela prestação de assistência técnica à 
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, 
tendo parecer favorável, sob número 338, de 1957, 
da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emenda que vai ser lida. 
E' lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art. – E', também, aberto ao Congresso 

Nacional – Senado Federal, o crédito especial de Cr$ 
723.400,00 (setecentos e vinte e três mil e 
quatrocentos, cruzeiros), para atender ao pagamento 
da diferença de subsídios devida em face do 
disposto no artigo 48, número I, b, da Constituição 
Federal e do art. 10, § 1º do Regimento Interno. 

 
justificação 

 
Trata-se de crédito necessário ao pagamento 

de diferença de subsídios a que tém direito os 
membros do Senado e que deixou de ser paga na 
ocasião oportuna. 

SaIa das sessões, em 23 de maio de 1957. – 
Gaspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. 

Não havendo quem peça a palavra encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 

O Projeto, com a .emenda, volta à Comissão 
de Finanças. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 71, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 1.200.000,00 para auxiliar o 
desenvolvimento das obras educativas e 
assistenciais da Província Franciscana de Santo 
Antônio, sediada no Estado de Pernambuco, ao 
ensejo do transcurso do seu terceiro centenário e da 
realização do certame histórico-cultural, tendo 
parecer favorável, sob número 310, de 1957, da 
Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai 

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 71 DE 1957 

 
(Nº 1.866-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de, 
Cr$ 1.200.00,00, para auxiliar o desenvolvimento das 
obras educativas e assistenciais da Província 
Franciscana de Santo Antônio, sediada no Estado de 
Pernambuco, no ensejo do transcurso de seu terceiro 
centenário e da realização do certame histórico-cultural. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo  

autorizado a abrir, pelo Ministério da Edu- 
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cação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), 
para auxiliar o desenvolvimento das obras 
educativas e assistenciais da Província Franciscana 
de Santo Antônio sediada no Estado de 
Pernambuco, ao ensejo do transcurso de seu 
terceiro centenário e da realização do certame 
histórico-cultural programado para o ano de 1957. 

Art. 2º A entidade beneficiária deverá publicar 
os Anais do referido certame e prestará contas do 
auxílio de que trata esta lei, até 31 de dezembro de 
1958. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 
primeiro orador inscrito para esta oportunidade. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Senhor 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Costa Paranhos, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Firmo, 

terceiro orador inscrito. (Pausa). 
Também não está presente. 
Dou a palavra ao nobre Senador Mem de Sá, 

quarto orador inscrito. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, desisto 

da palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Gilberto Marinho, quinto orador inscrito. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Dou a palavra ao nobre Senador Attílio 

Vivacqua, sexto orador inscrito. (Pausa). 
Também está ausente. 
Esgotada a relação de oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. Designo para a próxima a seguinte. 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo número 40, de 1955, originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas denegatório do registro ao 
têrmo aditivo do contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma 
Campos & Bruder Ltda., para construção do 
edifício da sede da Estação Terminal de 
Guarulhos, em São Paulo; tendo pareceres 
favoráveis, sob números 292 e 293, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e justiça e de 
Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo número 29, de 1956, originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o têrmo aditivo 
ao contrato celebrado entre o Ministério da Marinha e 
Arthur Michael Gustav Friedrich Dumont, para 
desempenhar a função de técnico em torpedos, na 
Fábrica de Torpedos da Marinha; tendo pareceres 
(números 843 e 844, de 1956 e 332, de 1957) das 
Comissões de Constituição e justiça, favoráveis e de 
Finanças, contrário. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 6, de 1957, que regulamenta o 
exercício da profissão de Assistente Social; tendo 
pareceres (números 323 e 324, de 1957), das 
Comisões: de Constituição e justiça, favorável; e de 
Educação e Cultura, favorável, com a emenda que 
oferece (número 1-C). 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 51, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 88.000,00 
destinado à aquisição de passagens para a viúva e a 
filha de Eurico Martignoni; tendo parecer favorável, 
sob número 309, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

Está encerada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 17 horas. 

 



45ª SESSÃO, 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 24 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello 

– Prisco dos Santos – Sebastião Archer – Victorino 
Freire – João Mendes – Mendonça Clark – Onofre 
Gomes – Fausto Cabral – Fernandes Távora – 
Kerginaldo Cavancanti – Georgino Avelino – 
Reginaldo Fernandes – Ruy Carneiro – Argemiro 
de Figueiredo – Apolônio Salles – Novaes Filho – 
Nelson Firmo – Ezechias da Rocha – Freitas 
Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite – Lourival 
Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães – 
Lima Teixeira – Ary Vianna – Sá Tinoco – 
Lutterbach Nunes – Arlindo Rodrigues – 
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro – 
Gilberto Marinho – Lineu Prestes – Costa 
Paranhos – Frederico Nunes – Pedro Ludovico – 
Silvio Curvo – João Villabôas – Filinto Müller – 
Othon Mäder – Gaspar Velloso – Gomes de 
Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo – 
Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt. 
– (49). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 49 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 4º Secretário, servindo de 2º,  

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

O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Aviso: – Do Sr. Ministro da Viação e Obras 

Públicas, número 179, nos seguintes têrmos: 
Aviso número 179-G. M.: 
Em 20 de maio de 1957. 
Senhor Secretário: 
Em atenção ao ofício de V. Exa., solicitando 

informações que se prendem ao projeto de lei em 
trânsito nessa Casa do Congresso, tratando de um 
Código Brasileiro de Radiodifusão, tenho a honra de 
transmitir a V. Exa., a seguir, o ponto de vista dêste 
Ministério, sôbre o assunto. 

A Constituição Federal, ao definir a 
competência da União, em matéria de 
telecomunicações (alínea XII do artigo 5º) 
estabeleceu a exploração direta ou mediante 
concessão ou autorização dos serviços que, daquela 
espécie, são da competência do Govêrno Federal. 

Em conseqüência, é evidente e imperiosa a 
necessidade de lei especial regulamentando tal 
dispositivo constitucional, a qual fixando a política 
adequada do Govêrno sôbre a matéria, defina os 
princípios que deverão nortear aquelas concessões e 
autorizações, fixando ainda os casos em que as 
mesmas poderão ocorrer e como deverão ocorrer. 

A essa conclusão chegar-se-á ainda, se 
atentarmos à legislação vigente sôbre a matéria, tal como 
a de radiocomunicações (Decreto número 20.047, de 
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27 de maio de 1931, seguida de seu regulamento, 
baixado pelo Decreto número 21.111, de 1º de 
março de 1932); a que regula a exploração dos 
serviços telegráficos no território nacional (Decreto 
número 19.881, de 17 de abril de 1931, seguida do 
Decreto número 21.701, de 3 de agôsto de 1932, 
que aprova o regulamento para execução do 
primeiro citado); finalmente, a que regula a 
exploração dos serviços telefônicos interestaduais e 
internacionais (Decreto número 19.883, de 17 de 
abril de 1931). 

Foi em obediência a tal raciocínio e 
reconhecimento como indispensável a nova lei 
citada, que êste Ministério houve por bem solicitar do 
Exmo. Senhor Presidente da República a designação 
de uma Comissão Especial para incumbir-se da 
tarefa, a seguir especificada: 

a) Exame, para revisão e consolidação da 
Iegislação regulamentar existente sôbre 
telecomunicações; 

b) Elaboração do ante-projeto da lei básica de 
telecomunicações, face ao dispositivo constitucional 
sôbre matéria. 

c) Preparo do ante-projeto da criação de órgão 
superior nacional, tendo como incumbência; 

I) a orientação da política de 
telecomunicações, segundo a lei básica acima 
aludida; 

II) a coordenação e preparo da legislação 
complementar a ser expedida sôbre a matéria; 

III) a supervisão, orientação e fiscalização da 
execução dos serviços de telecomunicações no País. 

O ante-projeto a que se refere o requerimento, 
objeto do ofício de Vossa Excelência, que constitui 
uma parte da tarefa de que foi incumbida aquela 
Comissão, não teve ainda a aprovação do Executivo; 
daí não haver sido encaminhado ao Legislativo o 
projeto de Lei básica de telecomunicações, como 
objetivo final dêste Ministério ao propor ao 
Presidente da República a designação da referida 
Comissão. 

Do exame, agora realizado pelos órgãos 
competentes dêste Ministério, do projeto em trâmite 
no Congresso e referente ao “Código Brasileiro de 
Radiofusão”, chega-se à conclusão, face 

ao que foi esposto anteriormente, que o dito  
projeto procura dar solução a uma determinada 
espécie de serviço de telecomunicação, qual o de 
radiodifusão, importante sem dúvida e regido 
atualmente pelos dois primeiros decretos acima 
enumerados, que tratam das radiocomunicações, em 
geral. 

Como Código, o projeto de que se trata entra 
em minúcias e detalhes que constituem, fora de 
dúvida, matéria de regulamentação, e ao mesmo 
tempo firma diretrizes e princípios básicos de que só 
a lei especial a que acima nos referimos poderá 
cogitar. 

A forma e condições das autorizações e 
concessões, por exemplo, devem obedecer a regras 
genéricas que a citada lei estabelecerá. 

Não parece acertado portanto, que o Código 
ora em projeto preceda à expedição da Lei básica a 
que nos referimos e que consubstanciará o ponto de 
vista do Govêrno no que respeita a matéria de tanta 
relevância, como soe ser a de telecomunicações, 
cuja política interessa, inclusive, à segurança 
nacional. 

Firmadas que sejam tais diretrizes, a 
regulamentação especial de cada uma das diversas 
modalidades dos serviços de telecomunicações, 
entre os quais se inclui o de radiodifusão, advirá 
conseqüentemente, ou mesmo paralelamente, 
segundo o que ficar disposto na lei básica que 
regulamentará o dispositivo constitucional sôbre a 
matéria. 

Êste Ministério espera poder concluir, dentro 
de quatro semanas, no mais tardar, os estudos a que 
acima nos referimos, de modo a que, nesse prazo, 
seja apresentado o projeto de lei que atende-rá aos 
objetivos do requerimento referido por V. Exa. e 
quando então, será também expendida, ainda em 
tempo, a opinião dos órgãos competentes dêste 
Ministério, relativamente à parte regulamentar de que 
cogita o Projeto de Lei número 36-953. 

Nesta oportunidade renovamos a Vossa 
Excelência a expressão de muito elevada estima e 
da mais distinta consideração. – Lúcio Meira. 

Junte-se ao Projeto de Lei do Senado número 
36, de 1953. 
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PARECERES NS. 366 E 367 DE 1957 

 
Nº 366, de 1957 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1957, que cria 
cargos no Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho 
da 8ª Região e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. João Mendes. 
Pelo Projeto de Lei em exame, ficam criados, 

no Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho da 8ª 
Região, vários cargos para lotação na Segunda 
Junta de Conciliação e Julgamento de Belém, Estado 
do Pará. 

Os cargos a que se refere o Projeto, em seu 
art. 1º decorrem da necessidade de por em 
funcionamento a 2ª Junta de Conciliação e 
julgamento criada pela Lei número 2.392, de 8 de 
janeiro de 1955. 

Entretanto, o art. 3º do Projeto não pode ser 
mantido em face de terem perdido o vigor as 
dotações orçamentárias próprias, Anexo 5º, sub-
anexo 05.02.08 – 8ª Região, da Lei número 2.065, 
de 6 de dezembro de 1955. 

Assim, opinamos pela aprovação do Projeto 
com a emenda supressiva número 1-C. 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Suprima-se o art. 3º do Projeto. 
Sala das Comissões, em 3 de maio de 1957. – 

Gilberto Marinho, Presidente. – João Mendes, 
Relator. – Caiado de Castro. – Mem de Sá. 

 
Nº 367, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 54, de 1957. 
 
Relator: Sr. João Mendes. 
De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 

o projeto em exame cria vários cargos na Segunda 
Junta de Conciliação e Julgamento, sediada em 
Belém, Capital do Estado do Pará. 

Os cargos que serão criados, cuja relação 
consta no art. 1º decorrem da Lei número 2.392, de 8 
de janeiro de 1955, que criou a referida junta na 
Justiça do Trabalho da 8ª Região e que ainda não foi 
instalada por falta de pessoal. 

Nestas condições, a Comissão opina 
favoràvelmente ao Projeto em tela e à emenda  
da Comissão de Serviço Público, supressor do art. 
3º. 

Sala das Comissões, em 24 de maio de 1917. 
Othon Mäder, Presidente em exercício. – João 
Mendes, Relator. – Fausto Cabral – Juracy 
Magalhães – Lutterbach Nunes – Daniel Krieger – 
Mendonça Clark – Júlio Leite – Novaes Filho – Costa 
Paranhos – Lameira Bittencourt. 

 
PARECER Nº 368, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda  

de plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº  
68, de 1957, que abre ao Congresso Nacional – 
Câmara dos Deputados – crédito especial  
de Cr$ 1.000.000,00 para pagamento à Fundação 
Getúlio Vargas pela prestação de assistência  
técnica a Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Volta a esta Comissão o Projeto de Lei da 

Câmara número 68, de 1957, que autoriza a abertura 
do crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 à Câmara 
dos Deputados, em virtude de emenda, apresentada, 
em plenário, mandando abrir, também, ao Senado 
Federal, o crédito especial de Cr$ 723.400,00, para 
pagamento de diferença de subsídios a que têm 
direito os Srs. Senadores. 

A Comissão de Finanças opina 
favoràvelmente à emenda. 

Sala das Comissões, em 24 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício – Daniel 
Krieger, Relator. – Juracy Magalhães – Costa 
Paranhos – João Mendes – Luterbach  
Nunes – Fausto Cabral – Othon Mader – Novaes 
Filho – Júlio Leite – Mendonça Clark – Lameira 
Bittencourt. 
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EMENDA A QUE SE REFERE O 
PARECER SUPRA 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 1957. 
 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art. – E’ também aberto ao Congresso 

Nacional – Senado Federal, o crédito especial de Cr$ 
723.400,00 (setecentos e vinte e três mil e 
quatrocentos cruzeiros), para atender ao pagamento 
da diferença de subsídios devida em face do 
disposto no art. 48, número I b, da Constituição 
Federal e do art. 10, § 1º do Regimento Interno. 

 
Justificação 

 
Trata-se de crédito necessário ao pagamento 

de diferença de subsídios a que têm direito os 
membros do Senado e que deixou de ser paga na 
ocasião oportuna. 

Sala das Sessões, em 23 de maio de 1957. – 
Gaspar Velloso. 

 
PARECERES NS. 369, 370 E 371, DE 1957 

 
Nº 369, de 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1957, que cria a 
Escola Agrícola de Passo Fundo, no Estado do Rio 
Grande do Sul, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O ilustre Senador Novaes Filho, profundo 

conhecedor dos nossos problemas agrícolas, grande 
fazendeiro que é e que sempre invoca 
orgulhosamente a sua qualidade de plantador de 
cana, oferece substitutivo ao Projeto número 2, de 
1957, oriundo do Poder Executivo, já aprovado pela 
Câmara dos Deputados projeto que cria a Escola 
Agrícola de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, com 
parecer favorável desta Comissão. 

O Substitutivo mantém integralmente o Projeto 
número 2, mas pleiteia a criação de novo 
estabelecimento de ensino – Escola de Iniciação 
Agrícola de Frederico Westphalen, também no 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Na justificação, afirma o nobre representante 
de Pernambuco que criada a Escola de Passo 
Fundo, impõe-se a instalação da de Frederico 
Westphalen, porque “são instituições 
complementares uma da outra, com níveis 
sucessivos de ensino agrícola”. 

Cumpre notar, entretanto, que pelo artigo 1º 
do substitutivo, os dois estabelecimentos de ensino 
são escolas irmãs, idênticas na sua finalidade, isto é 
“ministrar os cursos previstos no Decreto-lei número 
9.613 de 20 de agôsto de 1946 – Lei Orgânica do 
Ensino Agrícola”. 

Assinala ainda o nobre autor do substitutivo 
que a Escola de Iniciação Agrícola de Frederico 
Westphalen “já está sendo instalada em regime de 
acôrdo entre a União e o Estado do Rio Grande do 
Sul, tendo aquela contribuído com quase dois 
milhões de cruzeiros, em orçamento sucessivos...” 

Não são conhecidos, no processo, os têrmos 
do acôrdo, não se sabendo as obrigações assumidas 
pela União para a instalação da Escola, já iniciada, 
nem em que estado se encontram as obras. 

Acresce que o substitutivo pede uma verba de 
sete milhões de cruzeiros que somados aos dois 
milhões já confessados, realizam a importância de 
nove milhões de cruzeiros, quantia superior à 
prevista para a Escola Agrícola de Passo Fundo. 

Outro aspecto que se deve fixar é o fato do 
aproveitamento de um projeto de iniciativa do Poder 
Executivo para nêle se adicionar outro projeto com 
objetivo diferente, o que nos parece inteligente, 
fraude do dispositivo constitucional que veda ao 
Senado a iniciativa de leis que encerram matéria 
financeira. 

Considerando porém, que o objetivo principal 
do substitutivo é de caráter educacional e não 
financeiro, e, a despesa se classifica como 
acessório, não duvidamos em aceitar a sua 
constitucionalidade. 
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Achamos que vem perturbar um acôrdo  
já firmado entre a União e o Estado do Rio  
Grande do Sul. Além do mais, o substitutivo  
manda criar uma escola já criada, iniciada e  
mantida pelo acôrdo. Embora estas considerações, 
deixamos o pronunciamento de sua conveniência 
para as demais comissões técnicas. 

Sala das Comissões, em 30 de abril  
de 1957. – Cunha Mello Presidente, – Lima 
Guimarães – Relator. – Argemiro de Figueiredo  
– Lineu Prestes – Gilberto Marinho – Lourival  
Fontes – Daniel Krieger. 

 
Nº 370, de 1957 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1957. 
 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
Depois de haver tramitado pelas Comissões 

desta Casa, volta êste projeto para que elas se 
manifestem sôbre a emenda substitutiva, 
apresentada em plenário pelo eminente senador 
Novaes Filho. 

A emenda, formalmente substitutiva,  
consiste, em essência, em determinar que,  
além da Escola Agrícola de Passo Fundo  
cuja criação fôra pedida pela Poder Executivo,  
seja também instalada uma outra, esta de  
Iniciação Agrícola, no Município de Frederico 
Westphalen, no mesmo Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Justifica o autor a proposição dizendo  
que se trata de "instituições complementadas  
uma das outras, com níveis sucessivos de  
ensino agrícola, destinados a proporcionar um 
prodigioso desenvolvimento, com seus serviços e 
programas devidamente articulados, à economia 
agrária do Rio Grande do Sul". 

Acresce ponderar que o estabelecimento  
de Frederico Westphalen já está em vias  
de realização, graças ao acôrdo celebrado  
entre a União e o Estado sulino, em 12 de  
dezembro de 1956, como se vê do Diário  
Oficial do dia 13 daquele mês e ano,  
pág. 24.739, mediante o qual foram fixadas  
as responsabilidades de uma e outra para o  
elevado objetivo. O Govêrno do Rio Grande, 
 

aliás, já ofereceu a gleba de 200 hectares a que se 
obrigou, afim de nela ser instalada a Escola de 
Iniciação. 

Assim, sendo, a emenda se afigura lógica e 
conveniente, levando-se ainda em conta que Passo 
Fundo e Frederico Westphalen são Municípios 
próximos um do outro, da mesma região geo-
ecônomica do Rio Grande, apresentando o último 
índices excepcionais de prosperidade e figurando 
como um dos centros de maior desenvolvimento 
agrícola do Sul. O plano, que a emenda 
consubstancia, só pode, portanto, merecer aplauso 
desta Comissão, como todo e qualquer outro que em 
qualquer região brasileira, tenha por meta 
incrementar o ensino agrícola, cuja significação entre 
nós não carece comentários. 

Como dissemos, a emenda Novaes Filho 
mantém integralmente os dispositivos e providências 
constantes do projeto originário, limitando-se a nêle 
incluir os referentes à instalação da Escola de 
Iniciação de Frederico Westphalen. Como 
conseqüência, o crédito de oito milhões de cruzeiros, 
autorizado pelo art. 3º do projeto, é ampliado para 15 
milhões, sendo sete destinados ao novo 
estabelecimento de ensino. 

Sôbre este ângulo da emenda; falará, porém, 
a douta Comissão de Finanças. Propõe, entretanto, a 
Comissão a subemenda número 1-C anexa, 
supressiva do artigo 5º da emenda substitutiva do 
Senador Novaes Filho. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1957. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Mem de Sá, Relator. – 
Mourão Vieira – Gilberto Marinho – Reginaldo 
Fernandes – Nelson Firmo. 

 
SUBEMENDA Nº 1-C 

 
Ao art. 5º da emenda substitutiva do Senador 

Novaes Filho, a que se refere o parecer anexo da 
Comissão de Educação e Cultura: 

"Suprima-se o art. 5º da Emenda substitutiva 
ao Projeto de Lei da Câmara número 2, de 1957". 

 
Justificação 

 
Entendemos serem inconvenientes  

as providências consubstanciadas no  
artigo 5º da Emenda Substitutiva do no- 
  



– 592 – 
 
bre Senador Novaes Filho, visto como, no caso em 
aprêço é desaconselhável a não aplicação dos 
dispostos na Lei número 2.284, de 9 de agôsto de 
1954 e no Decreto número 36.209, de 20 de 
setembro de 1954. 

Efetivamente, para que as Escolas Agrícolas, 
a que se refere o Projeto, passem a funcionar dentro 
de curto prazo, não há necessidade da dispensa  
de aplicação dos dispositivos citados, uma vez  
que a situação privilegiada das Escolas bem  
como os recursos que foram previstos serão 
suficientes para a sua imediata instalação e 
funcionamento. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1957 – 
Lourival Fontes, Presidente. – Mem de Sá, Relator. – 
Mourão Vieira – Gilberto Marinho – Ezechias da 
Rocha – Nelson Firmo. 

 
Nº 371, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 2, de 1957. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Ao presente projeto, já examinado por esta 

Comissão e que cria a Escola Agrícola de Passo 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, o nobre 
Senador Novaes Filho apresentou, em plenário, 
emenda substitutiva, com o objetivo de criar, 
também, a Escola de Iniciação Agrícola de Frederico 
Westphalen, no mesmo Estado. Em conseqüência, o 
crédito especial de Cr$ 8.000.000,00, previsto no 
projeto, é aumentado para Cr$ 15.000.000,00, no 
substitutivo. 

Conforme esclarece o ilustre autor da emenda, 
trata-se de instituições complementares uma da 
outra, destinadas a proporcionar maior 
desenvolvimento à economia agrária do Rio Grande 
do Sul. 

Ao pronunciar-se sôbre a emenda, a douta 
Comissão de Educação e Cultura concluiu seu 
parecer com a apresentação de subemenda 
supressiva do artigo 5º, que dispõe: 

 
"A fim de que sejam imediatamente iniciados 

os serviços de instalação e o funcionamento das Es- 
 

colas de que trata a presente lei, não prevalecendo, 
em relação a elas, as vedações e restrições a que se 
referem a Lei número 2.284, de 9 agôsto de 1954, e 
do Decreto número 36.209, de 20 de setembro de 
1954". 

 
A lei citada dispõe que só poderá ser admitido 

extranumerário para função de natureza 
reconhecidamente transitória como contratado, 
quando as atividades forem técnico-científicas, e 
como tarefeiro para atividades de natureza 
subalterna ou braçal (art. 2º). O Decreto número 
36.209 suspende a admissão de pessoal 
extranumerário, salvo necessidade urgente e 
comprovada de serviço que não possa ser atendida 
pela redistribuição de servidores, de acôrdo com a 
legislação, em vigor (art. 1º). 

A subemenda parece-nos procedente, porque, 
uma vez criadas as escolas de que trata a emenda, o 
Executivo tomará as providências necessárias para o 
seu funcionamento. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente à 
emenda número 1 e a sub-emenda da Comissão de 
Educação e Cultura. 

Sala das Comissões, em 24 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente. – Daniel Krieger, Relator. 
– Luterbach Nunes – João Mendes – Costa 
Paranhos – Fausto Cabral – Othon Mader – Juracy 
Magalhães – Lameira Bittencourt – Júlio Leite – 
Mendonça Clark – Novaes Filho. 

 
EMENDA A QUE SE REFEREM OS 

PARECERES SUPRA 
 

EMENDA Nº 1 
 

(Emenda Substitutiva Total) 
 
Cria Escola Agrícola de Passo Fundo e a 

Escola de Iniciação Agrícola de Frederico 
Westphalen, no Estado do Rio Grande do Sul, e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º São criadas, no Ministério da 

Agricultura, a Escola Agrícola de Passo Fundo e a 
Escola de Iniciação 
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Agrícola de Frederico Westphalen, no Rio  
Grande do Sul subordinadas à Superintendência  
do Ensino Agrícola e Veterinário, para ministrar  
os cursos previstos no Decreto-lei número  
9.613, de 20 de agôsto de 1946 – Lei Orgânica do 
Ensino Agrícola. 

Art. 2º A construção e instalação da  
Escola Agricola de Passo Fundo será feita  
em cooperação com a Estação Experimental  
de Passo Fundo, do Serviço Nacional de  
Pesquisas Agronômicas, mantida pelo Ministério  
da Agricultura, naquele Município utilizando-se  
para isso, das benfeitorias que se fizerem 
necessárias, e as da Escola de Iniciação  
Agrícola de Frederico Westphalen, na área de terras 
oferecidas em doação pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, com localização nas proximidades da referida 
cidade. 

Art. 3º Para atender às despesas com o início 
dos seus trabalhos, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir pelo Ministério da Agricultura o 
crédito especial de Cr$ 15.000.00,00 (quinze milhões 
de cruzeiros), sendo Cr$ 8.000.000,00 para a Escola 
Agrícola e Cr$ 7.000.000,00 para a Escola de 
Iniciação Agrícola, importâncias a incorporar-se às 
dotações destinadas à instalação ou manutenção 
das escolas de que trata a Lei Orgânica do Ensino 
Agrícola 

Art. 4º Ficam transferidos para a Escola de 
Iniciação Agrícola de Frederico Westphalen, os 
saldos de dotações orçamentárias a ela destinadas, 
para instalação em regime de acôrdo com o Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 5º A fim de que sejam imediatamente 
iniciados os serviços de instalação e o 
funcionamento das Escolas de que trata a  
presente lei, não prevalecerão em relação a  
elas, as vedações e restrições a que se referem  
a Lei número 2.284, de 9 de agôsto de 1954,  
e do Decreto número 36.209, de 20 de setembro de 
1954. 

Art. 6º Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei entrará em vigor à data de 
sua publicação. 

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

Tem a palavra o nobre Senador. Novaes Filho, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. NOVAES FILHO *: – Senhor 
Presidente, retomo, hoje, a ação iniciada na última 
sessão legislativa do Congresso Nacional; em prol 
de medidas de combate à inflação. No decorrer, 
porém da oração, entrarei em outra ordem de 
considerações. 

Como estamos vivendo momento todo 
especial de nossa vida política trouxe, contra meus 
hábitos, discurso escrito. Dessa forma, mais ainda 
ligarei minha responsabilidade aos conceitos e 
palavras que terei de emitir, e para evitar falsas 
interpretações, declaro, de logo, que falarei em tom 
exclusivamente pessoal. Os comentários, os 
conceitos, as idéias que expenderei, pertencem 
ìmicamente a mim. Não terão ligações de nenhuma 
espécie, nem próximas, nem remotas, com o Partido 
que tenho a honra de representar. (Lendo). 

– Sr. Presidente, da crise política que se 
esboçou, a Câmara saiu prestigiada, com o seu 
gesto, muito lucrou o regime, pelo fortalecimento do 
Congresso na opinião pública. 

A UDN teve a sua primeira prova sob o 
comando dêsse General do exército e da política, 
que é o Senador Juracy Magalhães, e acredito que 
muito haja contribuido para a solução acertada e 
tranqüilizadora da Câmara a atuação patriótica e 
conciliadora que já vinha exercendo o eminente 
Governador Bias Fortes, com a colaboração dos 
Governadores de Pernambuco, da Bahia e do Rio 
Grande do Sul. 

O SR. CUNHA MELLO: – E a boa vontade do 
Sr. Presidente da República. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito grato pela 
opinião de V. Exa. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com satisfação. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Retoma  

V. Exa. hoje como disse, o fio de notáveis  
intervenções em proveito da vida  
política nacional. Não sei porque Vos- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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sa Excelência com sua generosidade, se lembrou  
do meu humilde nome no início do seu  
discurso. Perdoe-me, portanto, que o interrompa, 
para testemunhar meu profundo agradecimento. 
Quanto mais justas e mais generosas  
são suas palavras, tanto mais tocantes para  
minha sensibilidade de amigo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Apenas fiz  
justiça ao nobre colega que é, sem favor, uma  
das figuras mais preclaras da vida pública  
brasileira. 

O SR. NELSON FIRMO: – Muito bem. 
O SR. NOVAES FILHO: – Agradecendo o 

aparte do eminente Senador Cunha Mello, devo dizer 
que, ao salientar a cooperação de figuras das  
mais destacadas da maioria governamental,  
não tive a intenção de ocultar o ponto a que aludiu S. 
Exa. 

E' de justiça, porém, salientar que a figura 
culminante dessa conjuntura, inexcedível na cultura 
jurídica, na elevação dos debates, no brilho e no 
gênio oratório, foi o líder Afonso Arinos, artífice mór 
da vitória da Câmara na defesa do artigo 44 da 
Constituição. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem. 
O SR. NOVAES FILHO: – Passada essa 

refrega, o Governador Bias Fortes exteriorizou seus 
pontos de vista favoráveis a um clima de calma, de 
prudência, para o exame e a solução dos mais 
importantes problemas nacionais. 

Negar simpatia a essa alta e louvável iniciativa 
do Governador mineiro é o mesmo que negar a 
grave hora que atravessamos, com essa inflação 
devoradora que aí está. Recusar-se apoio a um 
clima construtivo para a conjugação de tôdas as 
energias no combate à inflação é pretender-se que o 
país mergulha no cáos e na desordem econômica 
mais profunda, numa aventura cujas consequências 
ninguém poderá prever, mas que poderão, sem 
dúvida alguma, ser irreparàvelmente prejudiciais à 
democracia e à liberdade, conquistas pelas quais os 
brasileiros se batem desde os tempos coloniais. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com todo o prazer. 
O SR. EZECHIAS DO ROCHA: – Estou 

ouvindo com a maior atenção o discurso do nobre 
colega; através da palavra de V. Exa. fala o homem 
de boa vontade do Brasil. Vossa Excelência afirma 
verdade que está à vista de todos. Neste momento 
crucial da nossa vida faz-se necessária a 
colaboração dos brasileiros no sentido da salvação 
nacional. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito agradecido 
pelo confôrto da solidariedade que me trouxe o 
eminente representante de Alagoas, Senador 
Ezechias da Rocha. 

A meu ver, a espiral inflacionária impõe a 
todos os homens responsáveis muita meditação. 
Cada qual deve dar nesta hora, o melhor do seu 
sacrifício pessoal e de sua contribuição política. 
Mesmo aquêles que exaltadamente se bateram 
contra a eleição do honrado Sr. Presidente da 
República e ainda se esquivam ao reconhecimento 
da legitimidade de seu mandato, mesmo aquêles que 
se fixaram nessa linha radical, atendendo à crise 
econômica que precisa ser debelada, devem dispor-
se a uma trégua para o exame e o debate em 
conjunto dos problemas que reclamam urgente 
solução. 

Sou um homem sem ódios, reconheço a 
verdade mesmo que contrariando interesses políticos 
ou partidários. Sempre agi assim. Meu sentimento de 
justiça nunca foi perturbado por motivos pessoais ou 
políticos, por separações ou incompatibilidades de 
qualquer ordem. Daí a declaração que hoje repito: o 
Ministro Alkmim, não sendo especializado em 
finanças, como alguns de seus antecessores, mas 
apenas, como nós outros da vida pública brasileira, 
técnico em idéias gerais, vem realizando uma boa 
gestão e fazendo esforços supremos para vencer a 
crise que não criou mas que tanto tem desejado 
extinguir. 

Mas isso, não é obra para um só homem, nem 
apenas para o govêrno, se não se criar um  
ambiente de unânime interêsse, de convergência  
de opiniões e de colaboração geral para  
encontrar-se no esfôrço comum o combate cerra- 
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do, com o sacrifício e a renúncia de que tôda a 
nação compartilhe. 

Falo assim porque o ano passado tanto me 
preocupei com o problema inflacionário que, depois 
de estudos, colheita de dados, pesquisas, 
confrontos, apresentei a esta Casa do Congresso os 
Projetos números 32, 34, 37, 39, 40 e 41, todos 
visando a combater a inflação. E cheguei até a 
propor o congelamento dos preços, dos vencimentos 
e dos salários, medida afoita, porém capaz de 
estabelecer, no prazo que previ, um período de 
comedimento e restrições para o saneamento 
financeiro e a recuperação econômica do País. 

Infelizmente, nenhuma das minhas 
proposições mereceu exame, estudo, emendas, 
alterando-as para que melhor atingissem o objetivo 
em mire. Talvez pela desvalia do seu autor (não 
apoiado) ou pelo clima político de exacerbação, 
quando às maiorias não é interessante dar acolhida 
às iniciativas da minoria. 

A meu ver os reclamos gerais justificam um 
esfôrço comum para sairmos dessa crise econômica 
que poderá arrastar o País à ruína, com prejuízos de 
tôda ordem. 

Não se deve ter qualquer constrangimento em 
cooperar, no plano impessoal e sem interêsses 
mesquinhos, com o Presidente vitorioso. Êle foi eleito 
pelas urnas, como o poderiam ter sido o General 
Juarez Távora, o Dr. Adhemar de Barros ou o Doutor 
Plínio Salgado. O pleito foi bom, o seu acesso, amplo 
e as garantias, completas, sem opressões de 
qualquer espécie. O ex-Presidente Café Filho 
presidiu às eleições equidistante dos partidos. 

As têtas do Banco do Brasil e das autarquias 
não deram leite a ninguém; a fôrça pertenceu só e só 
à Justiça Eleitoral; venceu quem o povo quis que 
vencesse. A imprensa estêve livre e livre também 
estêve o rádio. 

Deixemos as paixões políticas para as 
próximas eleições que já se avizinham, com o seu 
inevitável cortejo de ambições, vaidades, ódios e 
vinganças. Agora devemos unir tôdas as vontades, 
tôdas as energias, homens como Juracy 
Magalhães... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem! 

O SR. NOVAES FILHO: – ...Afonso Arinos, 
Prado Kelly, Gabriel Passos, Aliomar Baleeiro, 
Carlos Lacerda, Raul Pilla, Otávio Mangabeira, ao 
lado de Plínio Salgado, Juarez Távora, Adhemar de 
Barros, José Maria Alkmin, Bias Fortes, Cordeiro de 
Farias, Daniel Faraco, Filinto Müller... 

O SR. FILINTO MIILLER: – Muito obrigado. 
O SR. NOVAES FILHO: – ...Cunha Mello, 

João Villasbôas, Sérgio Magalhães, Attílio Vivacqua, 
Vieira de Mello, Kerginaldo Cavalcanti, Horácio Láfer, 
Domingos Vellasco, Herbert Levy, Fernando Ferrari, 
Arruda Câmara e tantos outros políticos e 
parlamentares de boa água, para a melhor e maior 
congregação possível de esforços em prol da 
reforma cambial, da lei de tarifas, da ampliação de 
meios para acelerar a solução do problema 
petrolífero, inclusive a exploração do petróleo 
boliviano, tão útil à nossa economia e às relações 
com o nobre povo vizinho, da reforma do sistema 
bancário, assente hoje em bases obsoletas, de 
aumento da energia e dos transportes, do 
reaparelhamento dos portos, das rodovias e das 
ferrovias, do desenvolvimento de iniciativas  
como sejam a da fabricação de veículos  
motorizados e a do beneficiamento de matérias-
primas ainda inexploradas e indispensáveis à  
defesa da própria soberania, do aumento da 
produção da lavoura de gêneros alimentícios e aos 
rebanhos, para atender-se ao crescimento das 
populações e à necessidade de estabilização dos 
preços. 

Se conseguirmos encaminhar a  
solução de tais problemas, sobretudo a dos  
que mais de perto se ligam à inflação, com  
medidas acertadas por todos os partidos  
apoiados pelo govêrno, o povo se capacitará do 
supremo dever de um pouco de sacrifíció, e o país 
se reerguerá sem mais perigos à ordem e à 
disciplina. 

Ou os homens públicos do Brasil colocam o 
problema inflacionário acima de suas paixões e dos 
seus interêsses políticos, govêrno e oposição 
conversando leal e desprendidamente para 
encontrarem o caminho mais inteligente e  
mais prático para o combate decisivo à in- 
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flação, ou iremos resvalando aos poucos  
para um terreno que não pode interessar  
aos que têm o dever de defesa e do  
aperfeiçoamento dos métodos democráticos em 
nosso País. 

Estou certo, Sr. Presidente, que assim  
agindo, sem acôrdos, sem certas acomodações 
contrárias ao regime, promovendo-se,  
apenas, uma trégua para medidas que  
tenham o consenso unânime dos setores  
políticos responsáveis, será ela recebida  
com acato e aplauso pela opinião pública, ansiosa 
por roteiros seguros para que a vida se torne menos 
difícil e o regime mais consolidado. 

Êste o apêlo que dirijo a todos os  
partidos, a todos os líderes e especialmente ao Sr. 
Presidente da República, para que convoque os 
homens responsáveis, pedindo que examinem e 
orientem as medidas mais aconselháveis ao 
combate à inflação. 

O Govêrno será o executor das providências 
desejadas pelo povo através dos órgãos  
do seu pensamento e da sua vontade.  
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador 
cumprimentado). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, segundo orador inscrito. 

O SR. SENADOR GILBERTO MARINHO 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mendonça Clark, terceiro orador inscrito. 
(Pausa). 

S. Exa. está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Nélson Firmo, 

quarto orador inscrito. 
O SR. NELSON FIRMO: – Senhor Presidente, 

Senhores Senadores, faço também um intróito, à 
semelhança do bravo Senador Novaes Filho. Meu 
velho pêndulo universal dos ritmos, na frase de 
Pompéia, anda descontrolado; por isso temo 
improvisações, que ainda muito me assustam. 

(Lendo): 
Vou surpreender o Senado e a Nação 

fazendo, desta tribuna, uma afirmativa ousada: – no 
dia 16, no recinto da Câmara Federal, tôdas as 
atenções dos brasileiros para êle voltadas, Lacerda 
foi impiedosamente derrotado. 

Não se espantem nem se decepcionem 
quantos me estão ouvindo. Mas a verdade é esta, e 
ela se impõe à minha é à análise dos observadores 
de nossa turbulenta realidade política. 

Amando intensa e dramàticamente a 
popularidade, o rumor dos aplausos, a multidão, 
emocionada, diante dêle, sob o fascínio e o domínio 
sem dúvida impressionantes de sua palavra, fácil, 
persuasiva, poderosa, lúcida e, por vêzes, senão 
sempre arrebatadora – amando, porém, sobretudo a 
si mesmo, dono, envaidecido, do seu próprio e 
revolucionário destino, como diria, de Napoleão, 
citando uma célebre frase dêsse atormentado gênio 
das armas, um dos seus melhores e maiores 
biógrafos – (mas se Napoleão fôsse dono do seu 
destino, não teria havido nem Waterloo nem Santa 
Helena) – o Deputado Carlos Lacerda sofreu, no dia 
já citado, não lhe sendo concedida a licença 
absurdamente solicitada, para processá-lo, pelo 
Procurador da Justiça Militar, uma dessas derrotas 
que atordoam e arrazam um lutador do seu tamanho, 
com as suas qualidades e os seus defeitos. 

Fui mais de uma vez ao Palácio Tiradentes 
observar o ambiente e ouvir os altos debates em 
tôrno do assunto que tanto haveria de sacudir o País, 
comover e dividir o povo. 

Ouvi, num silêncio jamais ali observado, 
embora já cruelmente abatido pelos anos, mas ainda 
admiràvelmente senhor da tribuna, fazendo-me 
lembrar os oradores à Nabuco, perfeitos na 
eloqüência e nos gestos, êsse monumental baiano, 
que é Otávio Mangabeira; ouvi minutos depois, num 
esplêndido atrevimento, a Deputada Ivete Vargas, 
cuja vivacidade, inteligência e dons tribunícios, 
aliados a uma extraordinária presença de  
espírito, deram-me dessa diabólica uma mulher  
uma impressão amável; ouvi também o  
ilustre Senhor Prado Kelly, orador sem nenhuma 
intimidade com os latinos, de uma sóbria elo- 
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qüência britânica; e só lamento não ter escutado o 
brilhante e profundo Senhor Afonso Arinos e o 
espantosamente verboso Sr. Vieira de Mello, 
travando um duelo que a ambos elevou, elevando, 
principalmente, o Parlamento brasileiro. 

Por êsse lado, sejamos justos, o "affaire" 
Carlos Lacerda foi indiscutìvelmente benéfico à 
nossa inteligência e cultura política. 

E senti, Srs. Senadores, não me achar 
presente quando Lacerda falou. 

Admiro-o na tribuna, seja parlamentar ou 
pública, quase não o tolerando quando escreve, 
tanto êle se estira e se alonga excessivamente, sem 
o menor poder de síntese, dizendo numa página 
maciça o que poderia dizer num bem medido palmo 
de prosa. 

Mas, uma vez na tribuna, como êsse  
homem se transforma e prende a nossa  
inteligência, e suscita o nosso emocionante 
interêsse, pelas suas palavras, pelo seu verbo,  
pelas suas apóstrofes, pelo furor de suas investidas, 
às vêzes, até, Sr. Presidente, pelo tom desabusado e 
violentíssimo de sua linguagem, do seu estilo,  
pelo seu já famoso e temido poder de análise,  
de ataque e de destruição, como se fôra um 
vendaval, um Átila, um demônio desembestado e 
dominador. 

Disseram um dia de Pinheiro Machado, Sr. 
Presidente, que êle tinha um destino de tragédia. 
Terrível e exata profecia! 

O de Carlos Lacerda talvez não seja 
pròpriamente de tragédiá, mas uni destino que ainda 
o arrastará, por muitos anos, a uma espécie de lutas 
que, agindo e convulsionando a Nação, assustam 
adversários e o tornam alvo de predileções 
exageradas e desafeições perigosas. A do General 
Mendes de Moraes, por exemplo, é uma delas. 

Lembro-me de haver dito, em aparte, neste 
plenário: – Lacerda um mal necessário. Sua 
presença, mesmo quando êle prega a necessidade 
ou defende as excelências de um regime de 
exceção, sob a influência do salazarismo,  
é um sinal de nossa vitalidade democrática, a  
Nação reagindo e forçando-o a desistir, em tempo, 
de uma alucinação efêmera, de uma idéia que  
a nossa formação política repele e não lhe dá ne- 
 

nhuma possibilidade nem clima para florescer e viver 
enraizar-se num chão que lhe é e será sempre de 
uma brutal hostilidade. 

Volto ao início desta oração, isto é, à derrota 
de Lacerda. Lacerda é dêsses homens que não 
podem viver sem um permanente estímulo à luta, à 
agitação, ao debate, revolvendo e renovando 
ininterruptamente as águas paradas a fim de que 
elas não apodreçam. 

A licença para processá-lo seria para êle, mais 
uma poderosa e essencial razão de luta, ou a maior 
delas, não só pelo seu absurdo, violentando a 
inviolabilidade do seu mandato, como pelo fato de, 
sabre êle, fixar, na melhor das emoções, as vistas de 
um povo que pode tolerar tudo, e tudo tem tolerado, 
Senhor Presidente, menos o estrangulamento de 
suas liberdades. 

Deixem-no em paz, não o alimentem com os 
ódios gerados e nutridos pelas incompreensões 
políticas e governamentais, e Lacerda, apesar do 
seu incomparável talento, se estiolará como certas 
plantas em abandono, sem a ternura e os cuidados 
de mãos amigas. 

Imaginemos, Sr. Presidente, apenas 
imaginemos, o que estaria ocorrendo no país a estas 
horas, se a licença tivesse sido concedida. Em letras 
enormes, Lacerda estaria nas manchetes de 
milhares de jornais brasileiros, e o seu nome varando 
e vencendo distâncias, pronunciado 
emocionadamente por milhões de bôcas, a Nação 
sobressaltada, sua vida parada, o povo enchendo 
praças e ruas, a exigir, em atitudes da mais 
impressionante e justa rebeldia, a liberdade para o 
seu líder, o respeito ao seu mandato, a validade da 
Constituição, o artigo 44, ferido de morte, citado e 
defendido por todos, a palavra de Lacerda, homem 
sem mêdo, esperada e ouvida como sa descesse do 
alto, e fôsse a palavra de um mártir feito Deus. 

Nada o deteria; nada o demoveria de 
convulsionar o país para destruir adversários que se 
obstinavam em destruí-lo. 

A Nação deve à maioria dos seus Deputados 
êsse serviço enorme, essa obra de bom-senso 
político, de realismo político, de sabedoria política, 
tirando a Lacerda a ambicionada possibilidade  
de continuar sendo, pelo menos, o terrí- 
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vel demolidor dos governos, o seu mais cruel 
acusador, mantendo, ameaçadoramente acesa, 
soprada por bons ventos, a chama de sua tremenda 
combatividade. 

Êle hoje, e só por isso, é um homem quase 
direi pacifico. E até já fala em paz, em conciliação, 
numa possível harmonia entre tantos contrários. 

Vejo nisso a derrota de Lacerda. O não 
deferimento da licença deixou-o sem as suas mais 
arrazadoras e preferidas armas de combate. 

Desarmou-o. E, assim desarmado, êle me dá 
a impressão de um homem manso, cordato, mais 
ajuizado, fugindo à sua trepidante e por vêzes 
incômoda popularidade, mas da qual Lacerda não 
pode prescindir. Nela o terrível Líder udenista se 
nutre e se fortalece. 

Essa aparente vitória, tão festejada e exaltada, 
eu a vejo e examino, como está vendo o Senado, de 
maneira frontalmente diversa dos amigos e do 
"entourage" de Lacerda. 

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

O SR. NÉLSON FIRMO: – O aparte de Vossa 
Excelência muito me honra. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não é tão 
aparente como pensa V. Exa. a vitória de Carlos 
Lacerda. Muito menos do que dêle, foi a vitória do 
Brasil, vitória da Constituição. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Desejaria vê-lo 
derrotado, a fim de que se elevasse ainda  
mais na luta pela liberdade de meu povo e de meu 
País. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Continuará a 
lutar; não pense Vossa Excelência que se calará. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Muito obrigado a V. 
Sa. 

No íntimo, êste é um desolado, um homem 
que se viu paradoxalmente derrotado quando ia 
travar, agigantando-se no cenário nacional, seu 
nome internacionalmente famoso, a batalha  
maior de sua vida pública, como parlamentar  
e jornalista, sobretudo como um homem nascido 
para sobreviver às tempestades que o açoitam e 
fazem dêle o ídolo de um povo cujos problemas 
 

urge sejam racionalmente espiados e solucionados 
pelos governos. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Exatamente; 
essas tempestades seriam prejudiciais ao Brasil. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Lanço neste 
sentido, desta tribuna, um apêlo leal ao corajoso 
Presidente Juscelino Kubitschek, certo de sua 
compreensão e receptividade, tão mal anda êste 
país, tão decepcionado vive, há meio século, o povo 
que êle governa. 

Falando desta mesma tribuna, há 
precisamente um ano, atribui ao Chefe do Govêrno 
um papel fundamental na obra da pacificação do 
País, mediante apenas o desarmamento dos 
espíritos. Assinalei, então: 

"Os maiores governantes e estadistas do 
mundo foram tolerantes e generosos. E fortes, 
paradoxalmente fortes, por isso mesmo. Pisamos 
ainda terreno movediço, por onde andar 
imprudentemente será suicídio. 

A Nação precisa e deseja a paz entre todos os 
brasileiros, mas o êxito de tão humana e alta tarefa 
pertence, indissimulàvelmente, patriòticamente, ao 
Presidente da República, à sua maneira de ver e de 
compreender os últimos acontecimentos. A paz, 
construtiva e duradoura, será obra dêle. De sua 
inteligência, do seu espírito público, de sua visão de 
estadista jovem e tão senhor de si mesmo. 

A Nação espia para êle. Não tira os olhos dêle, 
certa de ter elegido um homem sem ódios, pacífico, 
tolerante, generoso e sobretudo bom. 

Mas se a paz não vier, alicerçada na 
tolerância, virá, destruindo esta Nação, a luta civil. 
Irmãos estraçalhando irmãos". 

Homem sem ódios êle o é. Não Ihe faltando 
nem inteligência, nem cultura, nem espírito público, 
nem dinamismo, nem patriotismo, nem conhecimento 
exato e profundo das necessidades nacionais, falta-
lhe, contudo, o senso de escolha de muitos dos 
homens que o ajudam em tarefa tão alta. 

O Presidente trabalha, anda, vôa, vê, observa, 
toma e ordena ou apenas sugere medidas de sentido 
construtivo, mas inexpressivo é o adjutório da 
maioria dos seus auxiliares diretos. 
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A Nação difìcilmente se apercebe do trabalho 
de gente tão parada e medíocre, a contrastar, 
violentamente, decepcionadoramente, com as 
atividades e os desejos do Presidente. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NELSON FIRMO: – Com todo o prazer. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Quem fêz a 

escolha dêsses auxiliares? 
O SR. NELSON FIRMO: – É por êste motivo 

que digo: não teve Sua Excelência o senso das boas 
escolhas. 

Isso até me faz lembrar, sem o menor 
menosprêzo austeridade do Senado, o final de um 
admirável poema do fabuloso Ascenso Ferreira, meu 
conterrâneo da cidade dos Palmares. 

 
Na hora de trabalhar. 
Pernas pro ar, que eu não sou de ferro... 
 
Estou mentindo á Nação? Estou sendo 

demasiadamente pessimista? Presto, assim falando, 
um desserviço ao Presidente Juscelino, cujo nome 
apoiei sem mêdo, nas horas mais difíceis de sua 
espantosa luta eleitoral, quando muitos, que depois 
da vitória apareceram e hoje se insinuam seus 
amigos, tudo fizeram, subrepticiamente, para 
derrotá-lo? Até mesmo vultos eminentes do P.S.D., 
temeram apoiá-lo. E ainda andam por aí sabotando a 
obra do seu govêmo, no desempenho de um papel 
desleal e monstruoso. Brasília e Três' Marias, uma 
vez ultimadas, – preste bem atenção o Senado, – 
são obras monumentais, que definem e fixam um 
administrador. 

A brava e tão necessária oposição sem a qual 
êste regime já teria sido subvertido, precisa espiar e 
ver em ambas o imenso esfôrço do Presidente no 
sentido de empurrar para a frente êste país. Elas não 
bastam, bem sei, tantos são os problemas, talvez até 
de maior pressa, a exigir soluções que estão 
tardando, pelo fato de o Govêrno não ter um 
Ministério menos burocrático e mais útil realização 
do plano administrativo do Presidente. Como estou 
sendo afoito nesta minha oração, tanto  
amo e defendo a minha independência de 
 

atitude quebrando por vêzes as intoleráveis  
algemas de uma férrea disciplina partidária  
(releve-me o eminente líder Filinto Müller  
estas minhas palavras, sem nenhuma desatenção  
ao seu lúcido comando político) afirmo mais uma  
vez falar em meu nome pessoal. 

Continuo. Tivesse Juscelino muitos  
Juscelinos a ajudá-lo, ao invés de um  
Ministério rotineiro e vazio, salvando-se uma  
ou outra exceção, e esta Nação estaria sendo 
tangida para melhores destinos. Muitos espertos 
governistas acham que vivemos no melhor  
dos mundos, possíveis e imagináveis – um  
mundo panglossiano, eufórico, dadivoso,  
belo na multiplicidade dos seus aspectos.  
É mentira. A Nação ainda vai mal. Há fome  
no meu bravo Pernambuco. Há fome, inquietação e 
desespero no país todo. Precisamos produzir  
mais; precisamos baixar ou ao menos estacionar, 
mesmo pela fôrça, o alarmante custo da vida.  
Viver para o pobre, hoje, é viver morrendo de  
fome, é viver sem saúde, as doenças  
matando degenerando a raça, sem jeito de  
se achar um meio de salvação. Falta  
transporte, faltam hospitais, faltam maternidades, 
falta tudo. 

Ainda um rio de irresponsabilidades  
corre neste país sem achar estuário. Vejo nisso um 
perigo enorme. Tome o Presidente as rédeas do 
poder e comande o país desassombradamente, 
acertadamente, pois lhe sobram atributos  
para ser o líder de um povo que o elegeu 
confiantemente, meses após o drama do suicídio de 
Getúlio, quando tudo parecia perdido, o próprio 
Getúlio, sentindo, sob seus pés, um largo rio de 
lama. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NELSON FIRMO: – Pois  
não! Já tive oportunidade de fazer alta alusão a V. 
Exa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Encontrava-me, 
junto à Presidência e não pude agradecer a 
referência de Vossa Excelência. 

O SR. NELSON FIRMO: – Merecidíssima! 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Vim ao  

Plenário para agradecer a gentileza de me 
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haver pedido escusas por estar falando francamente 
ao Senado e à Nação. Quero dizer que, como 
membro ilustre e eminente da Maioria, V. Exa. pode 
expender livremente seu pensamento. Será 
colaboração: e através de colaborações é que o Sr. 
Presidente da República poderá encontrar o caminho 
pelo qual deve prosseguir em sua marcha de 
trabalho. pela grandeza do Brasil. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Alto e emocionante 
o aparte de Vossa Excelência, que muito me 
sensibilizou. 

Seja o Presidente Juscelino êsse líder, é o 
apêlo do meu patriotismo, de um homem Livre, 
infenso à bajulação, que apenas deseja cumpra êle 
as explêndidas e sem dúvida realizáveis promessas 
do candidato. 

Há ainda o velho vício, neste país, do sujeito 
só apoiar o govêrno para fazer fortunas ilícitas. 
Narro, a propósito, um curioso episódio: falou-se, no 
Govêrno Dutra,. que José Américo seria Ministro da 
Fazenda. Eu ia à sua residência quase tôdas as 
noites, e o ilustre brasileiro, de uma envolvente 
simplicidade, me punha à vontade, recebendo-me 
com tais demonstrações de aprêço que terminamos 
compadres. Um velho amigo, num encontro de rua, 
disse-me, amàvelmente cínico: Não te felicitarei se 
êle fôr Ministro da Fazenda. É um sujeito honesto de 
mais. 

Sr. Presidente, está. aí, neste episódio, um 
alarmante, expressivo e doentio aspecto da vida 
brasileira. 

Honesto de mais! Não me deixaria furtar, não 
me abriria as portas do tesouro, eu continuaria 
homem pobre, menosprezado por uma sociedade de 
ladrões felicíssimos! 

Espantoso episódio! Espantoso mas que se 
ajusta, mesmo depois de dez anos, à realidade dos 
nossos dias. 

Por isso, advirto o Presidente: fuja de amigos 
dessa espécie e instale, neste país, uma ditadura da 
honestidade, de uma permanente vigilância e defesa 
em tôrno dos cofres públicos. 

Aplaudi-lo-ão as fôrças sadias dêste país. 
Aplaudi-lo-á o povo. Mas faça isso já, permanecendo 
de ôlho sempre aberto para surpreender os  
sabidos. E de sabidos sempre andou cheia a Na- 
 

cão. Faça a paz, mas não uma paz que silencie as 
vozes da oposição e da vigilância em tôrno do seu 
govêrno. 

Se eu pudesse aconselhá-lo, se o  
visitasse, se me sentasse à sua mesa, nas 
Laranjeiras, se tivesse jeito de ser amigo dos  
amigos que sobem, dos quais invariavelmente  
me afasto eu lhe diria: Presidente, não  
subestime homens como êsses que lhe  
fazem oposição. Ouça-os, mensalmente, 
convidando-os para um bate-papo que seria,  
não só útil ao seu govêrno, mas à própria nação. E 
não bula mais com Lacerda. Não o alimente, 
hostilizando-o. Não o faça forte, ameaçando metê-lo 
no xadrez". 

Ai dos governos e das nações, Senhores 
Senadores, se não tiverem homens como Lacerda, 
uma oposição atrevida, líderes como Juracy 
Magalhães, Filinto Müller e Vieira de Mello, uns 
investindo, analisando, combatendo, apontando 
erros, cooperando; outros defendendo e por vêzes 
reconhecendo que estamos errados. 

Oposição não é entrave à paz, nem à 
realização de um grande govêrno. Quando a 
oposição diz alto lá!, serve ao govêrno e à Nação, 
pois seu propósito agir sempre de maneira a  
não lhe faltar o apôio do povo. E se o govêrno para, 
e reflete, e se corrige, o govêrno se beneficiou 
também pelo fato de ter evitado em tempo desservir 
ao País 

No problema da Petrobrás, por exemplo, ao 
primeiro sinal de protesto contra uma possível 
infiltração, nela, detrustes internacionais, solapando 
a obra nacionalista do Coronel Janary Nunes, o 
Presidente Juscelino foi até lá e reafirmou aos 
brasileiros numa clarividência de estadista e de 
patriota, o seu irrestrito apoio à exploração estatal do 
nosso petróleo. 

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

O SR. NÉLSON FIRMO – Com todo o prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não desejava 

interrompê-lo, porque Vossa Excelência está 
discursando com muito entusiasmo, como sempre, 
aliás. O meu aparte, no entanto, permitir-lhe-á, um 
pequeno descanso. 
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O SR. NÉLSON FIRMO: – O nobre colega 
terá oportunidade de apartear-me muito mais  
vêzes. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Desejava apenas 
frisar que, em face da observação do Senador 
Juracy Magalhães, tive de apartear o Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, reafirmando que a política do 
petróleo será mantida pelo Presidente Juscelino 
Kubitschek; que Sua Excelência não cogita de alterá-
la, e, portanto, a informação da "Hanson's Latin 
American Letter", não tem fundamento. O gesto do 
Sr. Juscelino Kubitschek – indo no dia seguinte à 
Petrobrás prestar apoio ao Diretor daquela  
autarquia e dizer à Nação que há de levar avante  
a política do petróleo – vale mais que  
qualquer palavra lançada em contradita à notícia 
americana. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Muito grato a 
Vossa Excelência. Não sou ainda um decepcionado 
da ação patriótica do Presidente da República. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Acentua Vossa 
Excelência muito bem êsse ponto de vista. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Entrarei, agora, 
num assunto, que, talvez, provoque novos apartes 
de V. Exa. 

Desejaria e estimaria vê-lo, agindo 
idênticamente, na cessão de Fernando de  
Noronha, hoje dominada por fôrças estrangeiras, 
nossa soberania arranhada, os horrores de  
uma descomunal luta atômica transferidos  
para o meu pobre e tão desamparado nordeste,  
meu Recife sob ameaça de ser arrazado  
por uma bomba de hidrogênio, desaparecendo  
do mapa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Darei a V. Exa. 
um aparte "preventivo": estou em desacôrdo com 
tudo quanto o nobre orador já disse e vai dizer sôbre 
êsse tema. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – De tôda forma 
Vossa Excelência muito me honra. 

Aí, o Presidente cedeu de mais, quando não 
devia ceder nem um palmo do nosso território. Não, 
deveria ter sido a sua resposta máscula. 

Sejamos alheios à disputa que  
se trava, entre os Estados Unidos e a Rússia, 
 

para o domínio econômico do mundo. É uma luta 
sem idealismo. São dois grandes povos, buscando o 
impossível. 

Napoleão não o teve. Nem Hitler. Não o terão 
também nem os Estados Unidos, nem a Rússia. Se 
os dois forem à luta, e o resto do mundo os 
acompanhar, pressionado pelo enormíssimo poder 
militar de ambos, será o fim, a total destruição de 
duas culturas, de dois estilos de vida, de duas 
civilizações, dessa inquieta e atordoada humanidade, 
esperando, a todo instante, o seu próprio 
desaparecimento. 

Deus parece raivoso e desiludido dêsse 
bárbaro mundo de hoje, onde o gênio humano só 
inventa e aperfeiçoa engenhos de destruição para 
afligí-lo ainda mais. 

Brasil, ante os aspectos colonialistas e 
econômicos dos profundos desentendimentos 
internacionais, deveria manter-se neutro. 

Atentemos, Sr. Presidente, para êste absurdo; 
não mantemos, devido à estranha influência dos 
Estados Unidos, relações diplomáticas e comerciais 
com a Rússia. Uma estupidez nossa. 

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

O SR. NÉLSON FIRMO: – Com todo o prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sinto 

discordar, ainda, de Vossa Excelência neste ponto, 
em que aprecia a atitude dos Estados Unidos da 
América do Norte e da Rússia. Não é uma luta entre 
interêsses; é uma luta entre o despotismo e a 
liberdade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem, nobre 
Senador Fernandes Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Esta a 
verdadeira luta que se trava no momento. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – É um profundo êrro 
pensar-se assim. A luta é de dinheiro, de conquista 
de mercado, de domínio econômico. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa. faz 
injustiça aos Estados Unidos. A luta – repito – é 
apenas entre o despotismo e a liberdade. (Muito 
bem!). 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Era ainda  
um rapaz – e já um atrevido dire- 
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tor de jornal, em minha terra – quando Sandini 
apareceu defendendo a liberdade de seu povo, 
ameaçada e estrangulada pelos fuzileiros norte-
americanos. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lamento informar ao nobre orador que 
faltam apenas dois minutos para o término da hora 
do Exdiente. 

O SR. NOVAES FILHO (pela ordem): – 
Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência 
consulte a Casa sôbre se consente na  
prorrogação da hora regimental, a fim de que o nobre 
Senador Nélson Firmo possa concluir seu  
discurso. 

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

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Nélson Firmo. 
O SR. NÉLSON FIRMO: – Agradeço a V. 

Exa., Sr. Presidente e ao Senado, a concessão que 
me acaba de ser feita. 

Êsse meu adversário, o nobre Senador 
Novaes Filho, é temível. Desarma-me a todos os 
instantes. 

(Lendo): – Mas a poderosa nação norte-
americana as mantém e delas tira vantagens 
fabulosas. Produtos nossos chegam à Rússia e aos 
países da imbecilmente chamada "cortina de ferro",' 
através da insolita pátria de Roosevelt, êste, sim, um 
extraordinário pacifista e cidadão do mundo. 

Devemos, pois, em face disso, reatar 
corajosamente as nossas relações diplomáticas com 
a Rússia, sem receios pueris de infiltração 
comunista, de espionagem comunista, de revolução 
comunista, só possível nos países onde os governos 
não espiam nem solucionam os problemas 
populares, e o povo sofre, além de fome, tremendas 
injustiças sociais. 

Poderei citar, a parte dêste meu  
discurso, o exemplo do Uruguai, nação pe- 
 

quenina e que tem representação russa não há êsse 
perigo vermelho. 

– Espero êsse gesto do Presidente Juscelino, 
sabidamente um homem forte. Essa revisão de 
nossa política externa se impôe. Somos, apesar da 
desastrosa cessão de Fernando de Noronha, e das 
bases aéreas estrangeiras em todo o Nordeste, um 
povo que não admite nem tolera algemas. Muito 
menos o domínio de outros povos. 

O reatamento de nossas relações com  
a Rússia, interrompidas no govêrno do bisonho 
Marechal Dutra, trará ao Brasil indissimuláveis 
vantagens de ordem econômica. Se somos um país 
de imitadores, imitemos, nesse particular, desde já, 
os Estados Unidos. 

Vamos olvidar essa história de medo dos 
países comunistas. Já o embaixador Gilberto Amado, 
que genialmente viu e observou as impressionantes 
e profundas transformações que renovaram 
substancialmente a Índia e a China, cujos estadistas 
tanto o seduziram pela fôrça da inteligência e da 
cultura, convidou-nos à abolição dêsse mêdo. Não 
temamos a Rússia; temamos, sim, as tropas de 
ocupação de Fernando de Noronha, o nosso chão 
pisado por tropas estrangeiras, cuja permanência 
poderá ser definitiva, para opróbio nosso. 

Não duvido um só instante do patriotismo do 
Presidente da República, e daí a razão de um apêlo 
que lhe faço, no sentido de imprimir diretrizes novas 
e corajosas à nossa política externa. E deixe Lacerda 
em paz, que é a melhor e a mais lúcida maneira de 
impossibilitá-lo de agitar e intranqüilizar o país, pois 
êle se nutre, para o desfecho de suas terríveis e 
demolidoras campanhas, não só dos erros oficiais 
mas das injustiças feitas ao povo e a êle próprio. 

Sou pela paz, mas nunca por uma paz que 
viesse para silenciar as vozes da oposição, tão 
necessárias, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à 
existência dos bons governos e dos povos livres. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a hora 
do Expediente. Tem a palavra o nobre Senador 
Lameira Bittencourt, para explicação pessoal. 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (para 
explicação pessoal) *: – Senhor Presidente, 
Senhores Senadores; quando discorria, ontem, a 
respeito do Projeto número 28, de 1956, do eminente 
Senador Cunha Mello, que dispõe sôbre a 
reestruturação da Comissão Executiva da Defesa da 
Borracha, afirmei, em certo passo, que, já em 1900, 
depois da conhecida rapinagem – digamos assim – 
de cêrca de setenta mil sementes de seringueiras 
brasileiras levadas para as Índias Inglêsas, perdia o 
Brasil o predomínio absoluto e exclusivo da produção 
da "Havea Brasiliensis" para enfrentar a concorrência 
da borracha no estrangeiro. Tal fato – e daí a 
necessidade desta retificação a bem da realidade 
histórica – só veio a ocorrer seis anos depois, ou 
seja, em 1906, quando o Brasil passou a figurar com 
98 por cento da produção da borracha, tocando 2 por 
cento à provinda do Ceilão. 

Em 1938, ou seja, pouco mais de seis lustros, 
para desgraça e infelicidade não sômente da 
Amazônia, mas também da economia nacional, 
inverteram-se tràgicamente os têrmos da questão, 
quando passamos a figurar com, apenas, 2 por cento 
da produção mundial da borracha, enquanto o 
restante, ou sejam, 98 por cento se distribuía pelos 
demais produtores da antiga "Hevea Brasiliensis". 

Aproveito a oportunidade desta rápida 
explicação pessoal para dar conhecimento ao 
Senado de notícia que considero auspiciosa, pois 
revela que, em boa hora, os Podêres Públicos do 
Brasil começam a dispensar a necessária atenção ao 
que repito – constitui problema não somente da 
Amazônia, mas problema fundamental da própria 
economia do Brasil. 

Trata-se do telegrama proveniente de Belém, 
publicado na sessão. "Correio dos Estados", do 
"Correio da Manhã", de hoje, assim redigido: 

O Sr. Waldyr Bouhid, Superintendente do  
Plano de Valorização da Amazônia visitou dois  
dos seis grandes viveiros de seringueiras que 
 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

a SPVEA mantém na região bragantína, totalizando 
225 mil mudas que serão distribuídas no  
próximo ano. O Sr. Waldyr foi acompanhado  
pelo Sr. Pey Petros Harring, renomado técnico 
holandês, que supervisiona o plantio das 
seringueiras". 

Como vê o Senado, embora com algum 
atraso, os Podêres Públicos brasileiros estão 
dispensando ao problema a atenção que há  
muito se fazia necessária, e o que se vem  
fazendo, seja no setor legislativo, seja na área  
de ação do Executivo, se não representa, de  
pronto – como ontem eu afirmava – a solução 
definitiva, completa e perfeita da questão  
da borracha, traduz, sem dúvida, Sr. Presidente  
e Srs. Senadores, contribuição valiosa e  
oportuna para resolver-se o problema, que – quero 
sempre repetir – não é apenas da planície 
amazônica, mas vital, fundamental da própria 
economia brasileira. 

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

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

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É realmente 
auspiciosa a notícia que Vossa Excelência nos traz 
do novo rumo que o Govêrno tomou na produção da 
"Hevea Brasiliensis". Infelizmente, só agora, depois 
de tantos anos de sofrimentos, foi que os podêres 
públicos se lembraram de que poderia ela ser 
produzida por plantação. É lamentável que tal 
ocorresse; mas, no nosso país, é o que se verifica 
em todos os setores: estamos sempre a dormir e, 
quando acordamos, fazemos espalhando, para nada 
realizar. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
obrigado pela contribuição de Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO MENDES: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pois não. 
O SR. JOÃO MENDES: – Gostaria  

de esclarecer um ponto do aparte do  
nobre Senador Fernandes Távora a respei- 
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to da razão que levou o Govêrno Brasileiro a 
demorar tanto no plantio da "Hevea Brasiliensis". 
Iniciado o regime da cultura nacional, foi ela vítima 
de uma série de doenças, quer no caule, quer na 
parte aérea, tanto que hoje – e V. Exa. o sabe tão 
bem como eu – a seringueira, para ser racionalmente 
plantada, sofre dois enxertos: um no caule e outro na 
parte aérea. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É o que 
está sendo feito na Amazônia, conforme verifiquei, 
pessoalmente, nas plantações de Belterra e 
Fordilandia entregues a alta capacidade técnica do 
Instituto Agronômico do Norte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,  
a título de explicação pessoal, reafirmando,  
mais uma vez, minha confiança em que o  
Executivo e Legislativo, – através de ação  
conjunta, harmônica e patriótica, encontrem os 
instrumentos legais e necessários para a solução 
dêsse grande problema da economia brasileira. 
(Muito bem!). 

O SR. RUI PALMEIRA: – Senhor Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Antes de atender a 
Vossa Excelência, lembro ao Plenário que,  
durante as explicações pessoais, não são permitidos 
apartes. 

Tem a palavra o nobre Senador Rui Palmeira. 
O SR. RUI PALMEIRA (para explicação 

pessoal) (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
permita o Senado que nos voltemos para uma 
homenagem. Que uns instantes de atenção se 
ausentem dos projetos, das controvérsias, da crítica, 
do dia a dia desta Casa. E que se dediquem a uma 
memória. Permita que expressemos a nossa 
constante saudade de um companheiro que há cinco 
anos faz amanhã, se foi. Que pronunciemos o nome 
de Soares Filho, um líder cuja vida se findou em 
meio às pelejas, quando tanto sua presença era 
indispensável. 

Permita o Senado que ao deixar aflorar o 
sentimento de dor, que o tempo contém sem 
extinguir, declaremos que sua ausência foi mais  
que a perda de um amigo, que é tanto, foi o silêncio 
 

de uma grande voz. De uma voz que a agitação não 
perturbava, que o tumulto não sufocava. Os que o 
conheceram, e não foram poucos, na atividade 
política, na província fluminense, ou no cenário 
nacional, nele identificaram um dos mais hábeis 
políticos dos tempos republicanos. Ali, seguindo a 
Nilo Peçanha e depois na companhia dêssa 
admirável expressão de cultura e inteligência e finura 
da nossa Pátria que é Raul Fernandes, e dêsse 
extraordinário parlamentar que é Prado Kelly, se 
empenhou nas lutas mais difíceis e mais gloriosas. 
Depois, em instantes dos mais dramáticos da política 
nacional, participou das decisões mais relevantes, 
nelas influindo com a sua lucidez espantosa, com 
aquela grande malícia que se escondia atrás de um 
riso contido pela constante presença de um cigarro 
entre os lábios. 

Na Câmara, com aquela aparente frieza, se 
entregava apaixonadamente ao estudo dos 
problemas importantes. Não os relegava, não os 
esquecia, dêles jamais descurava. Não procurava 
aparecer. Era despido de vaidade. Parecia um dos 
tantos que enchiam a Casa. Mas se uma crise 
eclodia, Soares Filho lá estava. Grande como 
ninguém. Procurado, cortejado, conversado. Todos 
para êle se voltavam. Então não parava. Nem de 
andar, nem de falar. Ninguém pensava numa saída. 
Pensava-se nêle. Era o grande amainador de 
tempestades. Quando ia à Tribuna, todos; atentos, o 
escutavam. Não esperavam o discurso brilhante que 
sempre saía. Aguardavam a solução sensata por que 
ansiavam. A solução que vinha serena e 
tranqüilizadora. Sua oratória não era povoada de 
imagens que apenas encantassem. Era, sim, maciça 
de argumentos. Se muitas vêzes não provocava 
entusiasmo, sempre terminava em vitória. Não eram 
só as palmas dos companheiros o seu prêmio. Antes 
o respirar tranqüilo que era de todos. 

Êle lutava. Defendia os seus pontos  
de vista da maneira mais decidida. Sabia, no 
entanto conviver. Tinha a sabedoria de transigir 
que não é renunciar, nem esquecer, nem 
abandonar, e muito menos renegar. Sua  
lúcida compreensão da política é atual, e deveria 
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sinceramente inspirar a tantos neste momento em 
que é imperioso que os espíritos fiquem serenos 
para que as divergências sejam possíveis e existindo 
se realize a democracia. 

Perdoe o Senado que lhe tenhamos tomado a 
atenção, ou, apenas o tempo. Prestando esta 
homenagem nós da União Democrática Nacional, 
pela sua Direção e pela Bancada nesta Casa, 
pensamos no companheiro que foi tão grande. 
Pensamos naqueles que, na terra fluminense, aos 
ideais permanecem fiéis. E, sobretudo, Senhor 
Presidente, em focalizando exemplos que vêm dos 
que souberam servir, estimular os que têm, ou irão 
ter, responsabilidade na vida pública brasileira. Muito 
bem!). 

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

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

O SR. FILINTO MÜLLER (para explicação 
pessoal) *: – Sr. Presidente, era meu desejo dar um 
aparte à brilhante oração do eminente Senador Rui 
Palmeira; entretanto V. Exa. ao conceder a palavra 
ao nobre representante de Alagoas, esclareceu que 
o Regimento não permite aparte em discurso para 
explicação pessoal. 

Ocupo, portanto, a tribuna, para expressar a 
solidariedade do Partido Social Democrático à 
homenagem que a Bancada da União Democrática 
Nacional presta à memória do ilustre e grande 
brasileiro que foi Soares Filho. 

Tive a felicidade de conviver com Soares 
Filho; e posso proclamar seu espírito sereno, seu 
grande patriotismo e a dedicação com que estudava 
e buscava solucionar os problemas nacionais. 

Era, por certo, partidário apaixonado, que 
honrava a bandeira e os ideais do seu Partido. Não 
se. descuidava, no entanto, de conhecer as idéias 
das outras agremiações. Tirava, então, o meio têrmo 
sábio e necessário à convivência política. 

Sr. Presidente, não podia deixar de  
render um preito à memória de Soares 
 

 
_________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Filho. Peço que V.Exa. faça também constar dos 
Anais do Senado a homenagem do Partido Social 
Democrático ao grande parlamentar desaparecido. – 
(Muito bem!) 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 
Presidente, peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  
nobre Senador Francisco Gallotti para explicação 
pessoal. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para 
explicação pessoal) *: – Senhor Presidente, muito 
breve serei. 

Inicio estas palavras, solicitando aos ilustres 
Senadores da União Democrática Nacional que  
me perdoem e não considerem intromissão a  
leitura do telegrama que vou fazer. Não posso, 
entretanto, deixar de atender a uma centena  
de cidadões brasileiros, sem côr partidária,  
segundo afirmam, da Cidade de Joinville, em  
Santa Catarina, os quais se dirigiram à bancada  
do meu Estado, nesta Casa, nos seguintes  
têrmos: 

"Interpretando o sentir da plêiade joinvilense, 
sem distinção partidária, vimos trazer à eminente 
bancada catarinense o nosso testemunho de apoio e 
solidariedade a ex-integrante dessa Casa do 
Congresso Nacional, que muito honrosamente 
desempenhou o seu mandato, Dr. Plácido Olímpio 
de Oliveira, figura de projeção na terra barriga  
verde, por grandes serviços prestados a  
iniciativas públicas e privadas, em que se fêz 
presente, e levar ao conhecimento de Vossa 
Excelência nosso veemente protesto e repulsa às 
injustas palavras contidas na carta dirigida ao jornal 
local "A Notícia", publicada no dia quinze do 
corrente, pelo Suplente de Deputado em exercício, 
Carneiro de Loyola, contra a dignidade pessoal do 
ilustre coestaduano, cujo grave estado de saúde 
merece respeito". 

Seguem-se noventa e cinco assinaturas  
de pessoas sem côr partidária, como 
 

 
_________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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declarei e confirma o telegrama, residentes na 
Cidade de Joinville. 

Esclareço ainda que o Sr. Plácido Olímpio de 
Oliveira, hoje gravemente enfêrmo e injuriado pelo 
Sr. Carneiro de Loyola, Suplente de Deputado em 
exercício, representou, na legislatura passada, a 
União Democrática Nacional, Seção de Santa 
Catarina, na Câmara dos Deputados. Advogado 
valoroso, chefe destemido daquele Partido em 
Joinville, na época, é hoje vítima dos ataques de que 
ora dou notícia ao Senado, sem comentários. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE: – Comunico aos Srs. 

Senadores que, ontem, esteve no gabinete da Vice-
Presidência, numerosa comissão de Juízes de 
Menores, ora reunidos em congresso nesta Capital 
S. Exas. vieram ao Senado para render suas 
homenagens à mais alta Casa Legislativa do País. 

Sôbre a mesa três requerimentos de dispensa 
de interstício. 

São lidos e sucessivamente aprovados os 
seguintes requerimentos. 

 
REQUERIMENTO Nº 188, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 123, letra "a", do 

Regimento, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1957, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 24-5-57. – Lameira 
Bittencourt. 

 
REQUERIMENTO Nº 189, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 123, letra "a", do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1957, a fim 
de que possa figurar na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, em 24-5-57. – Daniel 
Krieger. 

 
REQUERIMENTO Nº 190, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 123, letra "a",  

do Regimento Interno, requeiro dispensa  
de interstício para o Projeto de Lei  
da Câmara nº 68, de 1955, a fim de 
 

que possa figurar na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, em 24-5-1957. – Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
o que acaba de deliberar o Plenário, os Projetos de 
Lei da Câmara ns. 2, 54 e 68, serão incluídos na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sôbre a mesa outros requerimentos. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 191, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 127, letra "b", do 

Regimento Interno, requeiro inserção nos Anais do 
Senado da palestra proferida ontem, na "Voz do 
Brasil", pelo Sr. Ministro José Maria Alkmim. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 1957. – 
Gaspar Velloso. 

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

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 192, DE 1957 
 
Devendo chegar pròximamente a esta Capital, 

em visita oficial ao Brasil, Sua Excelência o Senhor 
General Francisco Higino Craveiro Lopes, Presidente 
da República de Portugal, requeremos, de 
conformidade com o disposto no artigo 127, letra "e" 
do Regimento Interno do Senado, a nomeação de 
uma Comissão de 5 membros para representar o 
Senado por ocasião do desembarque e da partida do 
ilustre visitante. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 1957. – 
Filinto Müller – Cunha Mello – João Villasbôas – 
Kerginaldo Cavalcanti – Ezechias da Rocha – 
Novaes Filho – Costa Paranhos. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento está 
devidamente apoiado e será apreciado depois da 
Ordem do Dia. (Pausa). 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 193, DE 1957 
 
Tendo em vista que, em junho do  

corrente ano se completará o primeiro 
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cinqüentenário da Conferência de Haia, em que o 
Brasil, através da palavra de Ruy Barbosa, alcançou 
o seu maior triunfo no cenário internacional; 

tendo em vista que, por iniciativa do Ministério 
das Relações Exteriores, serão levadas a efeito 
expressivas comemorações daquêle acontecimento, 
que deve ser especialmente caro aos brasileiros. 

Requeremos, com fundamento no artigo 95 do 
Regimento Interno., que o Senado Federal, de cuja 
composição o inolvidável brasileiro fêz parte, por 
dilatado prazo, deixando nos Anais da Casa um 
rastro luminoso a marcar, de modo indelével a sua 
passagem, se associe àquelas comemorações, 
dedicando-lhe o expediente da sessão de 13 de 
junho próximo. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1957. 
– Lima Teixeira – Juracy Magalhães – Neves 

da Rocha – João Arruda – Argemiro de Figueiredo – 
Ruy Carneiro – Rui Palmeira – Lutterbach Nunes – 
Onofre Gomes. 

O SR. PRESIDENTE: – Também êsse 
requerimento será apreciado depois da Ordem do 
Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 40, de 1955, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o ato do Tribunal de Contas 
denegatório do registro ao têrmo aditivo do contrato 
celebrado entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Campos & Bruder Ltda., para 
construção do edifício da sede da Estação Terminal 
de Guarulhos, em São Paulo, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 292 e 293, de 1957, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. Em votação. 

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

Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 40, DE 1955 

 
(Nº 14-A, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o ato do Tribunal de Contas 

denegatório do Registro ao têrmo aditivo do contrato 
celebrado entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Campos & Bruder Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o ato do Tribunal de 

Contas, de 10 de agôsto de 1954, denegatório do 
registro ao têrmo aditivo, de 9 de julho de 1954, ao 
contrato celebrado entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e firma Campos & Bruder 
Ltda., para construção do edifício da sede da 
Estação Terminal de Guarulhos, em São Paulo. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 29, de 1956, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o têrmo aditivo ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Marinha e Arthur 
Michael Gustav Friedrich Dumont, para 
desempenhar a função de técnico em torpedos, da 
Fábrica de Torpedos da Marinha, tendo Pareceres 
(ns. 843 e 844, de 1956 e 332, de 1957) das 
Comissões de Constituição e justiça, favoráveis e de 
Finanças, contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. Em votação. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai á 

Comissão de Redaçao: 
 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 29, DE 1956 

 
(Nº 65-A,-1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o têrmo aditivo ao contrato celebrado 

entre o Ministério da Marinha e Arthur Michael 
Gustav Friedrich Dumont. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o têrmo de 7 de março de 

1955, aditivo ao contrato celebrado em 10 de maio 
de 1954, entre o Ministério da Marinha e Arthur 
Michael Gustav Friedrich Dumont para desempenhar 
a função de Técnico em Torpedos, na Fábrica de 
Torpedos da Marinha. 

Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 6, de 1957, que regulamenta o exercício da 
profissão de Assistente Social, tendo pareceres (ns. 
323 e 324, de 1957), das Comissões de Constituição 
e Justiça, favorável; e de Educação e Cultura, 
favorável, com a emenda que oferece (nº 1-C). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 

requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 194, DE 1957 
 

Nos têrmos dos arts. 126, letra "f", e 155, letra 
"b", do Regimento Interno, requeiro adiamento  
da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 
 

1957, a fim de ser feita na sessão de 30 do corrente 
mês. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 1957. – 
Júlio Leite. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a 
deliberação do Senado, o projeto é retirado da 
Ordem do Dia, para voltar na data fixada no 
requerimento. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 51, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 88.000,00, destinado à 
aquisição de passagens para a viúva e a filha de 
Eurico Martignoni; tendo Parecer favorável, sob nº 
309, de 1957, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. Em votação. 
Os Srs. Senadores que , aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o Projeto aprovado, que vai á 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 51, DE 1957 

 
(Projeto nº 1.383-B, de 1956, na  

Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 88.000,00, destinado à aquisição de 
passagens para a viúva e a filha de Enrico 
Martignoni. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo, autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 88.000,00 oitenta e oito mil cruzeiros), 
a fim de possibilitar o regresso ao país de origem  
da viúva e da filha de Eurico Martignoni que faleceu 
 

 



– 609 – 
 
no cargo de professor da Escola Técnica Nacional. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 
constante da pauta. Passa-se à apreciação dos 
requerimentos lidos e apoiados na hora do 
Expediente. 

Em discussão o Requerimento nº 191, do Sr. 
Gaspar Velloso, de inserção nos Anais do Senado, 
da palestra proferida ontem, na "Voz do Brasil" pelo 
Sr. Ministro José Maria Alkmim. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O documento será publicado nos Anais. 
O SR. GASPAR VELLOSO (para declaração 

de voto) *: – Senhor Presidente, o requerimento que 
o Senado acaba de aprovar destina-se à transcrição, 
nos Anais, da palestra do Ministro José Maria 
Alkmin, no programa "A Voz do Brasil", em que 
revela as providências e estudos do Govêrno no 
setor agrícola. Apresentei-o porque o assunto diz 
bem de perto com a economia do meu Estado, 
principalmente o café, os fertilizantes, a proteção 
contra as geadas, a cooperação da rêde bancária, o 
confisco cambial e as novas tarifas aduaneiras. 

O Titular da Pasta da Fazenda, na entrevista 
concedida à Agência Nacional, disse exclusivamente 
a verdade; e os munícipios de diversas regiões do 
meu Estado, sobretudo os das mais profundamente 
interessadas no assunto, confiam na ação de S. Exa. 

No que se refere à proteção do café,  
aos fertilizantes, à defesa contra as geadas e a 
cooperação da rêde bancária no financiamento  
ao pequeno produtor e aos lavradores, já se 
fazem sentir as providências do Govêrno. Os  
que não podem vir ao Rio de Janeiro, para plei- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

tear financiamento no Banco do Brasil, bem como 
aqueles cujas necessidades são mínimas, 
encontrarão, nos bancos sediados na região, a ajuda 
necessária ao incentivo da produção. 

Aproveitando o ensejo, Sr. Presidente, 
comunico à Casa que o Sr. Ministro reservou 
importância dos ágios e destinou para suprimentos à 
Comissão de Financiamento da Produção (compra 
de café e outros produtos) e ao I.B.C. Cr$ 
9.257.000,00; para o fundo de Pavimentação de 
Estradas de Rodagem, Cr$ 1.828.000,00, e, para o 
Fundo de Modernização e Recuperação da Lavoura 
Nacional, Cr$ 13.750.000,00. 

Sr. Presidente, termino, congratulando-me 
com o Sr. Ministro da Fazenda, pelas providências 
tomadas em beneficio da economia nacional. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento nº 192, do Sr. Filinto Müller e outros 
Senhores Senadores, de constituição de uma 
comissão de 5 membros para representar o Senado 
por ocasião do desembarque e partida do Presidente 
da República de Portugal. 

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

Está aprovada. 
A Mesa nomeará oportunamente a referida 

comissão. 
Em discussão o Requerimento nº 193, do Sr. 

Lima Teixeira e outros Senhores Senadores, para 
que o expediente da sessão do dia 13 de junho 
próximo, seja dedicado a homenagear o ex-Senador 
Ruy Barbosa. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 

primeiro orador inscrito para esta oportunidade. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Alencastro 

Guimarães, terceiro orador inscrito. 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES *: – Sr. 
Presidente, venho à tribuna prestar homenagem ao 
espírito de iniciativa e à capacidade de realização 
dos brasileiros. 

Nos últimos anos, pela influência de doutrinas e 
experiências alheias, acelera-se, no Brasil, a marcha 
do Estado intervencionalista, o Estado paternal, o 
Estado providencial. Tudo deverá provir do Estado. 

Anulam-se as atividades privadas, anula-se o 
espírito de iniciativa, bem como o de aventura, 
fecundo e criador. Foi êsse espírito de aventura que 
criou a Nação; foi com a avidez de lucros e de 
ganho, sob a capa da expansão da fé, que os 
portuguêses conquistaram o mundo e para êle 
trouxeram o Brasil. Foi com espírito de aventura, 
avidez de lucros, desejo de enriquecimento, 
progresso e engrandecimento, que, desembarcados 
nestas plagas, penetraram êles pela selva selvatio e 
aqui construiram êste vasto Império. Foi o espírito de 
aventura que alargou o meridiano e multiplicou de 
várias vêzes o território desta Pátria; foi o espírito de 
aventura que violou o Amazonas e o integrou na 
comunidade brasileira; foi ainda o espírito de 
aventura que levou o paulista a expulsar o índio dos 
sertões para lá se firmar e cultivar o café, que há 
tantos anos, constitui o único sustentáculo da 
economia brasileira. 

Sr. Presidente, aquêles que, como eu, crêem 
que, acima do Estado existe a capacidade do 
indivíduo de agir por si, para abrir por si os caminhos 
na vida, aquêles que acreditam que Democracia é a 
combinação entre a fôrça organizadora do Estado e 
a fôrça propulsora do indivíduo, regozijam-se quando 
vêem o resultado de iniciativa que, embora pequena, 
merece os aplausos de todos os brasileiros, de todos 
os homens de boa vontade – sobretudo nestes 
tempos em que não se pensa fazer nada, a não ser 
indo buscar no Tesouro exausto, em uma economia 
combalida, os recursos com que se escora a 
incapacidade de produzir e realizar. 

É animador, estimulador e confortador o 
pequeno exemplo que nos vem da modesta 
Carangola de Minas Gerais. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Há três anos, Sr. Presidente, li, por acaso, 
num jornal daquela cidade, que, desejosos de ter 
serviço telefônico e impossibilitados de o obterem 
pelos meios usuais, se haviam se associado os 
seus habitantes, entrando com parcelas de cinco, 
dez e, no máximo, vinte mil cruzeiros, para a 
fundação de emprêsa telefônica que dotasse aquela 
urbs dessa característica da civilização e cultura do 
povo. 

Na ocasião, aplaudi com entusiasmo a 
iniciativa. Tanto valeu para que mais tarde, a mim 
recorressem para aplainar obstáculos opostos pelo 
Ministério da Fazenda. Justiça é dizer-se que o 
eminente Ministro Osvaldo Aranha, com seu 
clarividente espírito público, deu ao 
empreendimento da gente de Carangola o máximo 
de apoio, tornando possível a realização de seus 
anseios. Mandam-me agora, Sr. Presidente, 
daquela cidade, como a um amigo, a grata notícia 
do funcionamento da emprêsa telefônica, com o 
capital de dois milhões e oitocentos mil cruzeiros e 
lucro de cêrca de setecentos mil cruzeiros. A 
companhia, graças à perfeita organização e 
administração, ampliará, dentro em pouco, seus 
recursos de dinheiro e de crédito, bem como as 
linhas, em número de cento e vinte. 

Presto, Sr. Presidente, essa homenagem, para 
mostrar, aos que duvidam dos sentimentos de 
solidariedade e da capacidade de trabalho dos 
brasileiros, como é possível encontrar, na iniciativa 
privada dos que lutam, diàriamente, pela construção 
de nossa Pátria, a aptidão necessária à realização 
de serviços públicos indispensáveis ao 
desenvolvimento de uma cidade. 

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

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com 
todo o prazer. 

O SR. FRANCISCO GALLOTI: – Faz Vossa 
.Excelência justiça aos habitantes de Carangola. 
Belo exemplo! Informo, a propósito, que, no meu 
Estado, existe um distrito chamado Vargem do 
Cedro, cujos habitantes, há mais de trinta anos se 
organizaram para industrializar a luz e a energia 
elétrica necessária à indústria, com capital 
rigorosamente seu. Quando é preciso aumentar a ca- 
  



– 611 – 
 
pacidade da usina, fazem entre êles rateio e 
executam a obra. É o exemplo que algumas 
localidades de Santa Catarina têm dado. A 
organização fundada em 1930, em Vargem do 
Cedro, muito me impressionou, quando dela tive 
conhecimento. Parabéns, pois, a êsses pioneiros, 
que corajosamente vencem tais dificuldades. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – O fato 
citado por V. Exa. é digno de mensão e aplausos. 
Aconteceu, no entanto, no tempo em que 
predominava a liberdade de iniciativa, quando ainda 
acreditavam na iniciativa privada, estimulando-a. 

Nesta época, entretanto, em que, a cada 
momento, se exigem novas taxas do povo brasileiro 
– já sacrificado pela excessiva tributação e pela 
inflação devorante – para a realização de 
empreendimentos estatais, sob a alegação de que 
não se encontram no Brasil capitais nem vontade do 
povo, salta a iniciativa do povo de Carangola, que 
evidencia o contrário. Contamos, ainda, no Brasil, 
com homens para empreendimentos privados, 
capazes, aquêles homens livres de que falava 
Osório, para os quais basta apontar-se-lhes o 
caminho do dever. 

A Companhia Telefônica carangolense  
é um expoente da capacidade de iniciativa dos 
brasileiros, exemplo a ser seguido por tôdas as 
cidades, pequenas e grandes, do Brasil. Prova, 
sobretudo ao Govêrno do País – que, dia a  
dia, nos leva para um estatismo exagerado, que, 
dentro da Nação, existem fôrças vivas capazes, por 
si sós, de conduzir a Pátria aos seus grandes 
destinos. 

Concluindo, Sr. Presidente, aproveito a 
oportunidade de estar na tribuna, para dirigir apêlo 
às autoridades, aos Podêres Executivos Federal e 
Municipal, no sentido de uma solução para o difícil 
problema, de que nos dá notícia, hoje, o "Diário 
Carioca". 

Importante instituição de assistência social, 
particular, o Colégio Maria José Imperial, onde 481 
rapazes e meninas recebem instrução gratuita, e 
onde se abrigam, ainda, regenerados do SAM – de 
recuperação dificílima – em busca do 
aperfeiçoamento para tornarem-se cidadãos úteis, 
está ameaçada de fechar, por incapacidade 
financeira. 

A elevação tremenda do custo de vida tornou-
lhes escassos os recursos. Seus mantenedores 
estão enfrentando difícil situação e a trágica 
contingência ameaça cerrar as portas. 

Existem, Sr. Presidente, nos Ministérios da 
Educação e da Justiça, verbas destinadas ao 
amparo de organizações dessa natureza. No 
Orçamento da Prefeitura, há, igualmente, verbas 
destinadas a êsse fim. No Ministério do Trabalho, o 
Fundo Sindical tem como uma de suas atribuições, o 
aperfeiçoamento, do nível cultural dos trabalhadores. 

Êsses 481 alunos, em via de perder o seu 
curso, filhos de trabalhadores, gente humílima e 
pobre, estão enquadrados na verba daquele Fundo. 

Meu apêlo, desta tribuna, é endereçando aos 
Srs. Ministros da Educação e do Trabalho e ao 
Prefeito do Distrito Federal, para que não deixem 
perecer a obra ameaçada, o que iria atingir 
quatrocentos e oitenta e um meninos. – (Muito bem! 
Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designando para a de segunda-feira 
próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 2, de 1957, que cria a Escola 
Agrícola de Passo Fundo, no Estado do Rio Grande 
do Sul, e dá outras providências (incluído em Ordem 
do Dia, em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. 
Senador Daniel Krieger); tendo Pareceres I – Sôbre 
o Projeto (ns. 134 a 136, de 1957) favoráveis, das 
Comissões de Constituição e Justiça; de Educação e 
Cultura; e de Finanças. II – Sôbre o Substitutivo de 
Plenário (números 369, 370 e 371, de 1957); da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; da Comissão de Educação e 
Cultura, favorável, com subemenda; e da Comissão 
de Finanças, favorável ao Substitutivo e à 
Subemenda. 

2 – Votação, em discussão única,  
do Projeto de Lei da Câmara nº 68,  
de 1957, que abre, ao Congresso Nacio- 
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nal – Câmara dos Deputados – o crédito especial de 
Cr$ 1.000.000,00 para pagamento à Fundação 
Getúlio Vargas pela prestação de assistência técnica 
à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira 
(incluído em Ordem do Dia, em virtude de dispensa 
de interstício, concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Daniel Krieger); tendo 
pareceres sob ns. 338 e 368, de 1957, da Comissão 
de Finanças, favoráveis ao projeto e à emenda de 
Plenário. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 129, de 1956, que concede a pensão 
especial de Cr$ 720,00 (setecentos e vinte cruzeiros) 
mensais, acrescida dos abonos das leis ns. 1.765, de 
18 de dezembro de 1952, e 2.412, de 2 de fevereiro 
de 1955, a Angelita Fernandes da Silva, neta do 
Capitão Luiz Fernandes da Silva, herói da guerra do 
Paraguai; tendo pareceres contrários sob ns. 294 e 
1.295, de 1957, das Comissões de Constituição e 
Justiça, e de Finanças. 

IV – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 155, de 1956, que autoriza o Poder 
Executivo a emitir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos Correios e Telégrafos 
– uma série de selos comemorativos do transcurso 
do centenário da cidade de Brusque, Estado de 
Santa Catarina; tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 
281 a 283, de 1957, das Comissões de Constituição 
e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, e de Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 305, de 1956, que estende as regalias 
conferidas pelo Decreto-lei nº 6.936, de 6 de outubro 
de 1944, (que estende a diplomados pela Escola de 
Educação Física da Fôrça Policial do Estado de São 
Paulo as regalias dos licenciados em educação física 
e dos médicos especializados em educação física e 
desportos); tendo pareceres favoráveis, sob ns. 253 
e 254, de 1957, das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Educação e Cultura. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 11, de 1957, que concede pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Carminha Paes 
da Abreu, viúva do jornalista Raimun- 
 

do Vilela de Abreu; tendo pareceres favoráveis, sob 
ns. 307 e 308, de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

7 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 22, de 1957, que doa área de terreno à 
Prefeitura Municipal de Recife, no Estado de 
Pernambuco, para execução do Plano da Cidade; 
tendo pareceres favoráveis, sob ns. 341 e 342, de 
1957, das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

8 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 54, de 1957, que cria cargos no  
Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho  
da 8ª Região e dá outras providências, (incluído em 
Ordem do Dia, em virtude de dispensa de  
interstício, concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Lameira Bittencourt); 
tendo pareceres (números 366 e 367, de 1957) da 
Comissão de Serviço Público Civil, favorável, com a 
emenda que oferece da Comissão de Finanças, 
favorável. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 20 

minutos. 
 
DOCUMENTO QUE SE PUBLICA, NOS 

TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 191, DO 
SENHOR SENADOR GASPAR VELLOSO, 
APROVADO NA SESSÃO DE 24-5-957. 

 
REVELA ALKMIM AS PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS E EM ESTUDOS PELO GOVÊRNO NO 
SETOR AGRÍCOLA 

 
Amparo efetivo à Lavoura 

 
Preservação do equilíbrio entre a oferta e a 

procura para o café nos portos nacionais – 
Importação de geradores de neblina contra geadas e 
de fertilizantes para a lavoura cafeeira – Garantia de 
preços mínimos também para os cereais e outros 
produtos agrícolas – A situação do sisal e da juta – 
Mais de 60% dos empréstimos bancários do Banco 
do Brasil empregados no setor rural – Melho- 
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ria do sistema de cooperação da rêde bancária 
privada no fomento do crédito aos agricultores – O 
regime cambial vigente e o chamado "confisco 
cambial" – Novas tarifas aduaneiras uma solução. 

 
Foi a seguinte a palestra pronunciada, ontem, 

ao microfone de "A Voz do Brasil", pelo Ministro da 
Fazenda, Senhor José Maria de Alkmim. 

“Com a responsabilidade da execução de 
parte do programa do Govêrno do Presidente 
Juscelino Kubitschek, vem o Ministro da Fazenda 
procurando contribuir por todos os meios a seu 
alcance, para o estímulo dos diversos setores das 
atividades do país e principalmente por sua enorme 
importância no âmbito da economia nacional, o da 
produção agrícola, que ora será considerado com a 
enumeração das medidas que em favor do mesmo 
vêm sendo tomadas, enumeração que será seguida 
de oportunas referências à política de crédito e ao 
atual regime cambial. 

 
O CAFÉ 

 
Referindo-me inicialmente ao café devo 

mencionar algumas medidas adotadas pelo Govêrno, 
em completo entendimento com os representantes 
da lavoura e do comércio dêsse produto. 

A fim de preservar o equilíbrio entre a oferta e 
a procura nos portos nacionais, o Govêrno adotou a 
tese esposada pela lavoura cafeeira e expediu o 
Regulamento que disciplina os embarques, 
proporcionando oportunidade de venda em qualquer 
pôrto. 

Já anteriormente tinha sido expedido o 
Decreto nº 41.080 de 1957, que aliviou a exportação 
de entraves burocráticos, exonerando-o ainda da 
taxa de Cr$ 10,00 por saco, o que resultará em uma 
economia previsível de 160 milhões de cruzeiros. 

Os projetos que tramitam nas duas Casas do 
Congresso têm merecido especial empenho do 
Poder Executivo, notadamente os que se relacionam 
com a taxa de propaganda, o que altera a lei 
orgânica do Instituto Brasileiro do Café e o que visa à 
criação do Fundo do Café de necessidade inadiável. 

FERTILIZANTES E PROTEÇÃO CONTRA GEADAS 
 
Entre as medidas administrativas, devemos 

mencionar a importação de aparelhos geradores de 
neblina, considerados próprios para prevenir o perigo 
de novas geadas, e destinados à venda aos 
produtores dentro do sistema de operações com as 
lavouras. Tais aparelhos já estão sendo entregues 
aos produtores e sua aquisição atingiu o montante 
de 5 milhões de dólares. 

Por intermédio do Instituto Brasileiro do Café e 
ainda em virtude de providências tomadas pelo 
Ministro da Fazenda, está sendo processada a 
importação de fertilizantes concentrados, destinados 
à lavoura cafeeira no valor de 350 milhões de 
cruzeiros que, à taxa de custo de câmbio, 
corresponde a mais de sete milhões de dólares. 

No que se refere às medidas destinadas à 
garantia dos preços o Govêrno tem conservado em 
seu poder o estoque de 3 milhões e 500 mil sacos de 
café anteriormente adquiridos. 

 
CEREAIS: MÁQUINAS E ADUBOS 

 
A outros produtos agrícolas, especialmente 

cereais, foi concedida a garantia de preços mínimos 
mediante operações de financiamento e compra que 
estão em pleno vigor. Está igualmente sendo 
estudada a situação do sisal e da juta para 
concessão da proteção de que necessitarem. 

O Ministro da Fazenda já recomendou ao 
Banco do Brasil a adoção de normas que permitam o 
desconto de duplicatas aceitas por agricultores para 
a compra de adubos. Essa providência lhes 
proporcionará sensível redução no preço de 
aquisição, evitando as compras a longo prazo, que 
oneram fortemente as transações. 

O novo regime de importação de máquinas 
agrícolas, para venda a prazo de três anos aos 
lavradores e a preços controlados pelo Govêrno, 
está sendo pôsto em execução. Já está resolvida  
a próxima importação de máquinas no valor  
de 12,5 milhões de dólares, que será elevado, até o 
fim do corrente ano, a 40 milhões de dólares, 
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Não obstante ter o Ministro da Fazenda 
destinado, desde logo, a importância de 40 milhões 
de dólares para a referida importação, tem sido 
necessária, para se chegar a êsse resultado dada a 
complexidade do assunto, a maior dedicação e 
diligência da Comissão incumbida de executar o 
programa, sob a direção do Ministro da Agricultura. 

As lavouras sacrificadas pelas geadas de 1953 
e 1955 estão sendo devidamente assistidas, estas, 
de acôrdo com o contrato firmado com o Banco do 
Brasil em 1º de março de 1956, mediante 
empréstimos a juros razoáveis e longo prazo para a 
sua recuperação, tendo sido feitas, de 1954 a 1957, 
cêrca de 6.000 operações no valor de mais de 3 
milhões de cruzeiros. 

 
CRÉDITO PARA O SETOR RURAL 

 
Em fins de 1956 os empréstimos do Banco do 

Brasil, representavam mais de 60% do saldo total 
dos empréstimos bancários ao setor rural da 
economia nacional. Se excluírmos as operações a 
curto prazo, de caráter comercial, verificaremos  
que a participação dos bancos privados no 
financiamento da agricultura representa parcela 
muito modesta. 

Reconheceu o Govêmo, desde o início de sua 
gestão, a necessidade, não só de ampliar o crédito 
concedido diretamente por entidades oficiais ao setor 
rural, como ainda orientar as operações dos bancos 
privados no sentido de favorecerem mais 
substancialmente êsse setor básico da produção. 

Não desconhecia o Govêrno as dificuldades 
que se anteporiam, inicialmente à execução de tal 
programa, que representa uma tentativa da alteração 
fundamental nos hábitos e normas de trabalho da 
maioria dos banqueiros nacionais. 

Os grandes centros comerciais propiciam  
aos bancos a realização de operações seguras  
de crédito a curto prazo e juros satisfatórios, 
enquanto que o financiamento da produção  
rural impõe juros mais baixos, prazos  
maiores, de dificuldades administrativas  
diversas, inerentes às transações no interior do 
 

País. Assim os bancos privados em muitos casos 
financiam os intermediários, que por sua vez 
financiam o agricultor. 

Por não operarem habitualmente com os 
produtores rurais, não formaram os bancos privados, 
em sua quase totalidade a tradição de trabalho 
nessa modalidade de crédito, o que representa outro 
entrave inicial à consecução dos objetivos traçados 
pelo Govêrno. 

 
COOPERAÇÃO DA RÊDE BANCÁRIA 

 
Não obstante, o Govêrno convocou repetidas 

vêzes os representantes de bancos privados, para 
concitá-los à cooperação com o plano governamental 
de fomento do crédito a fim de atender às 
necessidades do meio crediário. Com isto passamos 
a explicar a finalidade das medidas programadas e 
receber as sugestões da rêde privada, desde que, 
por intermédio dos seus presidentes se 
manifestaram de boa vontade a prestar a 
colaboração exigida pela economia nacional. 

Assim, a par das medidas de ampliação das 
operações de crédito rural concedido diretamente 
pelo Banco do Brasil e outros bancos, sob contrôle 
federal, o Govêrno deu início de execução a diversas 
providências no sentido de promover a participação 
da rêde bancária privada no programa 
governamental de expansão do crédito ao setor rural 
da economia brasileira. 

A fim de ampliar seu âmbito de ação no campo 
do crédito rural o Govêrno estabeleceu normas para 
o refinanciamento oficial de empréstimos às 
atividades rurais, concedidos por bancos 
particulares, e solicitou a colaboração dêstes últimos 
no sentido de cooperarem para a realização de tais 
refinanciamentos na escala desejada e exigida pelo 
interêsse da economia. 

Foi fixada, em 1956, a importância inicial  
de 1 bilhão de cruzeiros, para o refinanciamento  
de empréstimos feitos por bancos privados  
para custeio de lavouras de feijão, arroz,  
milho, batata e mandioca, nos têrmos dos Avisos 
números 605 e 611, de 18 de setembro 
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do ano passado, todos êles do Ministério da 
Fazenda. Tais operações de refinanciamento prevêm 
juros de 5 por cento ao ano, para os contratos de 
empréstimos com juros até 8 por cento ao ano, prazo 
de 60 dias, após a colheita e máximo de um ano, e 
dentro do limite de 200 mil cruzeiros para cada 
cliente. 

Em janeiro do corrente ano, foram fixadas 
normas de aplicação de 500 milhões de cruzeiros 
dos ágios cambiais para o refinanciamento de 
empréstimos pelo Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo, às cooperativas de produção, 
importância esta já colocada à disposição do Banco 
do Brasil, depois de estudos feitos por outros órgãos. 

Na Instrução nº 135, do Conselho da SUMOC, 
que determinou o recolhimento compulsório de 40 
por cento dos novos acréscimos de depósitos nos 
Bancos, estabeleceu-se isenção para os bancos que 
comprovassem a aplicação de 37 por cento dêsses 
aumentos de recursos em empréstimos às atividades 
rurais, dentro das mesmas bases previstas para as 
operações da Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial do Banco do Brasil. 

Também através do redesconto, pelo 
favorecimento dos títulos representativos de 
financiamento da produção rural, procuramos 
incentivar os bancos no sentido de orientarem suas 
operações de crédito para êsse setor. 

 
Novos estudos 

 
Cumpre-nos reconhecer, todavia que foram 

pequenos até agora, os resultados obtidos no que se 
refere à cooperação dos bancos privados para o 
financiamento da produção rural, o que levou o 
Govêrno a expandir no ano em curso, o crédito do 
Banco do Brasil ao referido setor, tudo de acôrdo 
com os propósitos reiteradamente manifestados pelo 
Senhor Presidente da República. 

Novos entendimentos e estudos estão sendo 
realizados agora com banqueiros particulares com o 
objetivo de encontrar uma modalidade de crédito 
rural que a um tempo beneficie devidamente o pro- 
 

dutor rural e atenda aos interêsses da rêde bancária. 
Estamos certos de que a solução final do problema 
será adotada dentro de mais alguns dias. 

No que respeita às operações de crédito rural 
da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco 
do Brasil, desejamos informar que o saldo total 
dessas operações elevou-se de 17 bilhões e 200 
milhões de cruzeiros em fim de 1956 para 19 bilhões 
e 300 milhões em fim de abril último havendo pois as 
concessões de novos empréstimos no primeiro 
quadrimestre do corrente ano ultrapassado de 2 
bilhões e cem milhões de cruzeiros. 

 
O regime cambial 

 
Desejo agora referir-me ao regime cambial. 

Convêm notar que os estudos e as críticas sôbre o 
sistema cambial vigente, feitos por aquêles que 
reclamam uma reforma de base, tiveram por objetivo 
central a indicação dos inconvenientes do atual 
sistema e a procura de outro que não apresenta tais 
inconvenientes. 

Entretanto, nenhum esfôrço maior foi feito até 
agora no sentido de avaliar devidamente os males 
dos sistemas propostos e que não se apontam no 
regime atual. 

Tal insuficiência é até certo ponto 
compreensível: primeiro, pela pressa de eliminar 
defeitos do atual sistema, segundo porque é  
muito mais fácil observar as falhas de um sistema 
em funcionamento do que antecipar inconvenientes 
de outro sistema que está no ilimitado das 
conjecturas. 

Por outro lado argumentos de ordem  
técnica têm sido mal interpretados por muitos dos 
que se julgam prejudicados pela ordem cambial 
vigente. 

Alguns clamam pela eliminação do arbítrio 
administrativo no setor cambial, como se isso fôsse 
possível. No caso do Brasil em que as receitas 
cambiais são irregulares, pois provêm sobretudo da 
exportação de produtos agrícolas, a liberação total 
do câmbio levaria a flutuações perigosas, da taxa 
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cambial, se não permanecesse vigilante o govêrno 
para intervir oportunamente no mercado mediante 
compra ou venda de moeda estrangeira. 

Tais intervenções certamente não se fariam a 
contento de todos os grupos econômicos, pois 
seriam inevitáveis as circunstâncias em que o 
interêsse nacional imporia a intervenção da 
autoridade no mercado cambial para impedir por 
exemplo uma elevação de taxas que beneficiasse 
apenas alguns grupos econômicos. Assim 
continuariam as reclamações contra o arbítrio da 
autoridade governamental. 

Vale lembrar, ademais, que a simples 
circunstância de ser reduzido o arbítrio administrativo 
no setor cambial não diminuiu a responsabilidade do 
Govêrno em face dos interêsses da economia do 
país. 

A redução da margem do arbítrio 
administrativo no setor cambial imporá, em muitos 
casos, o aumento da intervenção estatal em outros 
setores, sob modalidades talvez mais inconvenientes 
ou, pelo menos, de adaptação demorada, por  
isso que permanece intacta a responsabilidade  
do Govêrno, no que respeita à adoção de  
medidas que resguardem os interêsses da nossa 
economia. 

Ênfase excessiva, a nosso ver, tem sido  
dada à conveniência de se estabelecer um regime  
de câmbio de taxa flutuante para as exportações,  
a fim de conservar, a curto prazo, estreita  
paridade entre os custos de produção no país e no 
exterior. 

Essa paridade, que é crucial para os  
países exportadores de produtos industriais 
acabados, é de menor importância para países 
exportadores de produtos primários, ou seja,  
de produtos cujos preços internacionais se  
acham sujeitos a fortes flutuações, que 
dependem, a curto prazo, muito mais das 
condições de oferta e procura no mercado 
internacional do que das variações dos custos de 
produção, ao passo que, quanto aos produtos 
industriais, os custos comandam, de fato, os 
preços internacionais. 

Confisco 
 
Desejo fazer, agora, referência especial à tese 

do chamado "Confisco Cambial". 
Certos grupos econômicos se entusiasmam 

com a idéia da unificação das bonificações cambiais 
de exportação, por entenderem que a unificação se 
fará no nível de bonificação mais alta, o que, 
segundo pensam, propiciaria aumento de receita em 
cruzeiros aos exportadores de produtos que se 
encontram nas categorias de bonificações inferiores. 
Ora, para que isso fôsse rigorosamente verdadeiro, 
seria preciso existir a certeza de que os preços 
internacionais de todos os produtos de exportação, a 
serem beneficiados com o aumento de taxas se 
manteriam inalteráveis, ou que sua queda seria 
compensada por um aumento da quantidade 
vendida; não é possível, evidentemente, estabelecer 
tal garantia, pelo menos no caso do café; se a 
elevação de bonificações provocasse uma queda de 
preços no exterior, dificilmente se registraria um 
aumento compensador na quantidade vendida; não 
haveria, pois, aumento da receita global em moeda 
nacional para o exportador, e a receita cambial do 
país sofreria redução perigosa. 

 
Nova Tarifa Aduaneira 

 
Muitos querem ver no saldo líquido da 

arrecadação dos ágios cambiais (deduzidas as 
bonificações pagas a exportadores) uma indicação 
estatística das receitas em cruzeiros "confiscadas" 
aos exportadores. Na realidade, todavia, o grosso 
dêsse saldo líquido decorre simplesmente do fato de 
não haver sido ainda posta em vigor a nova tarifa 
aduaneira, que está sendo estruturada, em 
consonância com os reais interêsses da economia 
nacional. 

Desejamos observar, ainda, que se  
iludem aquêles exportadores que pensam  
que teriam asseguradas maiores receitas em 
cruzeiros, em regime de câmbio livre para a 
exportação. O nível da taxa cambial, nesse  
sistema, dependeria de fatôres diversos: – o volume 
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de moeda estrangeira oferecida pelos exportadores 
no mercado cambial; o sistema tributário vigente no 
país, e assim por diante. 

Com o fortalecimento do cruzeiro, decorrente 
da queda das taxas cambiais e a imposição de  
uma pauta aduaneira realística, a tese do  
chamado confisco cambial, perderá a maioria de 
seus adeptos, estamos certos, pois ela, além  
de inconsistente, é uma arma de dois  
gumes. 

Com esta palestra ligeira que acabamos de 
proferir, desejamos assegurar a quantos se 
interessam sinceramente pela solução adequada do 
problema econômico no país, que outros 
esclarecimentos serão prestados a fim de que ao 
adotarem posições em face do chamado "confisco 
cambial", pensem realmente em que o interêsse do 
país tem que ser examinado no conjunto, por mais 
que devamos, prezar, prezamos sinceramente, os 
aspectos particulares da economia brasileira". 

 



46ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 27 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES LIMA TEIXEIRA, FREITAS CAVALCANTI E KERGINALDO 
CAVALCANTI 

 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima. – Mourão Vieira. – Cunha 

Mello. – Prisco dos Santos. – Sebastião  
Archer. – Victorino Freire. – Arêa Leão. – João 
Mendes. – Mendonça Clark. – Onofre Gomes. – 
Fausto Cabral. – Fernandes Távora. – Kerginaldo 
Cavalcanti. – Georgino Avelino. – Reginaldo 
Fernandes. – Ruy Carneiro. – Argemiro de 
Figueiredo. – Novaes Filho. – Nélson Firmo. – 
Ezechias da Rocha. – Freitas Cavalcanti. – Rui 
Palmeira. – Júlio Leite. – Lourival Fontes. – 
Neves da Rocha. – Juracy Magalhães. – Lima  
Teixeira. – Sá Tinoco. – Luterbach Nunes. – 
Arlindo Rodrigues. – Alencastro Guimarães. – 
Caiado de Castro. – Gilberto Marinho. – 
Bernardes Filho. – Benedicto Valladares. –  
Lima Guimarães. – Lino de Mattos. – Costa 
Paranhos. – Frederico Nunes. – Pedro  
Ludovico. – Sílvio Curvo. – João Villasbôas. – 
Filinto Müller. – Othon Mäder. – Gaspar Velloso. – 
Francisco Galloti. – Rodrigo Lobo. – Daniel 
Krieger. – Mem de Sá. – Lameira Bittencourt. – 
(50). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Segundo Suplente,  

servindo de Segundo Secretário, pro- 
 

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

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

 
EXPEDIENTE 

 
Avisos do Sr. Ministro da Fazenda, números 

391 e 303, comunicando estar envidando esforços 
no sentido de serem ultimados os esclarecimentos 
pedidos nos Requerimentos números 104, 101 e 
103, do Sr. Juracy Magalhães. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Ofícios da Câmara dos Deputados, números 

674, 677, 679 e 689, comunicando haverem sido 
aprovadas as emendas do Senado oferecidas aos 
Projetos de Lei da Câmara números 142 e 292, de 
1956; 201, de 1952 e 16, de 1955, enviados à sanção. 

 
PARECERES 

Nos 372 E 373, DE 1957 
 
Da Comissão de Legislação Social, ao Projeto 

de Lei da Câmara nº 139, de 1956, que considera 
empregados os trabalhadores autônomos para os 
efeitos da legislação do trabalho e da previdência 
social. 

 
(Relator: Sr. Lino de Mattos). 
Oriundo da Câmara dos Deputados, onde fôra 

apresentado pelo ilustre Deputado Hildebrando Bisaglia, 
versa o presente Projeto sôbre a situação dos tra- 
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balhadores autônomos face à legislação trabalhista e 
à previdência social. 

Cogitava o Projeto, inicialmente, apenas dos 
securitários, mas, em virtude de substitutivo 
aprovado pela Comissão de Legislação Social 
daquela Casa do Congresso, foi a medida, afinal, 
estendida a todos os trabalhadores autônomos, 
desde que, de maneira habitual, prestem ou tenham 
prestado serviços a um único empregador. 

Não faltou quem se manifestasse, na Câmara, 
contra a proposição em causa, mas em sessão de 26 
de junho último foi a mesma aprovada, não obstante 
o parecer contrário da Comissão de Economia 
daquela Casa. 

Como já acima ficou dito, foi o texto primitivo 
do Projeto integralmente modificado pelas emendas 
substitutivas oferecidas. Partindo da idéia de 
considerar empregados os securitários autônomos, 
pretendia o seu autor por têrmos ao regime de 
instabilidade e insegurança que ora preocupa essa 
operosa classe de trabalhadores. 

Ora, pela atual redação do Projeto todos os 
trabalhadores autônomos serão beneficiados, o que 
está de acôrdo com as tendências da doutrina 
dominante entre nós, pois, a noção de contrato de 
trabalho vem sendo constantemente ampliada. Aliás, 
na dúvida, a interpretação deve ser favorável à 
existência do contrato de trabalho, aceito o princípio 
de que os trabalhadores não devem ficar 
desamparados. 

O atual texto do Projeto é de alcance 
eminentemente social e humano, sendo mais justo e 
equitativo do que o primitivo cujo objetivo visava 
apenas à melhoria de uma só classe de 
trabalhadores: trata-se portanto, da solução de 
problema geral. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto. 

Sala das Comissões, em 18 de outubro de 
1956. – Lima Teixeira, Presidente. – Lino de Mattos, 
Relator. – Francisco Gallotti. – João Arruda. 

 
Nº 373 DE 1957 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 139, de 1956. 
 
(Relator: Sr. Gomes de Oliveira). 

1. O Projeto, num único artigo, afora o que 
revoga as disposições em contrário, esta proposição, 
prevê a situação dos trabalhadores autônomos para 
os considerar empregados nos têrmos da legislação 
do trabalho e da previdência social, uma vez que, 
habitualmente prestem ou tenham prestado serviço a 
uma única emprêsa ou empregador. 

Inicialmente, visava o Projeto dar a situação 
de empregado apenas aos securitário que 
trabalhassem para uma única emprêsa, durante 
cinco anos. 

Atravessando vicissitudes várias na Câmara, 
inclusive parecer contrário da sua Comissão de 
Economia, o Projeto recebeu ali, em segunda 
discussão, uma emenda substitutiva que se manteve 
na redação presente. 

Estendem-se por essa forma a todos os 
trabalhadores autônomos com os requisitos aí 
previstos e não apenas aos securitários, e em 
qualquer tempo, e não apenas depois de cinco  
anos de serviço, às disposições da legislação do 
trabalho. 

Assim, férias, aviso prévio, indenização, 
estabilidade, contrato coletivo de trabalho, etc., são 
direitos que se estenderão também a tais 
trabalhadores. 

Esta emenda substitutiva foi amplamente 
justificada, não só com jurisprudência dos tribunais, 
mas ainda com opiniões de autorizados autores de 
direito trabalhista. 

2. A legislação do trabalho tem em vista 
atender a conceitos jurídicos que se emergiram nos 
últimos cem anos, das relações entre empregadores 
e empregados, constituindo em muitos casos 
reivindicações que levaram os trabalhadores a 
greves e lutas até sangrentas. 

Entre nós, êsses conceitos, de justiça social, 
foram consubstanciados em leis esparsas, sobretudo 
de 30 para cá, as quais se estruturaram na 
"Consolidação da Legislação do Trabalho". 

Aí se fixaram tais conceitos, com um acento 
de proteção ao trabalho, em face do poder do capital, 
que fôra, antes, o fator preponderante naquelas 
relações. 

E uma série de direitos foram concedidos aos 
trabalhadores ou empregados, definidos êstes  
como sendo "tôda pessoa física que prestar serviços 
de natureza não eventual a empregador sob 
  



– 620 – 
 
a dependência dêle e mediante salário" 
(Consolidação, artigo 3º). 

Dessa definição se excluem portanto, os 
trabalhadores que prestam serviços eventuais e não 
têm dependência dos empregados, e que são 
precisamente os chamados trabalhadores 
autônomos. 

Êstes exercem sua atividade 
independentemente, sem subordinação a nenhum 
patrão, trabalham quando querem e para quem 
querem, ora a êste, ora a àquele. Em muitos casos, 
dão preço ao seu serviço, reputando-o da melhor 
forma, jogando não só com as suas aptidões, mas 
ainda com pequeno capital. 

A Lei, por isso, os deixou de lado, não os 
abrangendo nas outorgas que deu ao trabalhador 
comum, a que chamou empregado. 

Assim, férias, êle as gozará quando entender; 
de aviso prévio, estabilidade de contrato coletivo, êle 
se dispensará porque vive com sua economia 
própria, independente. 

3. Casos porém, existem em que o trabalhador 
fica jungido à emprêsa, numa subordinação que não 
há negar. 

É quando êle trabalha para uma só emprêsa. 
Identifica-se, com ela, de tal forma que a ela se 
subordina como um empregado. 

Securitários, costureiros, e tantos outros 
agentes de atividades manuais e intelectuais, como 
jornalistas, estarão, já nesse caso, precisando de um 
amparo da Lei, para que não tenham que ir pedir 
serviço a outras portas, depois de terem gasto o 
melhor do seu tempo de vida a serviço de 
determinada emprêsa. 

E tão compreensível é o atendimento dêsse 
direito, que os autores e a jurisprudência, como se vê 
da brilhante justificação da Emenda Substitutiva, 
tendem para alargar o conceito de contrato de 
trabalho e para abranger as relações dos 
trabalhadores autônomos com as pessoas a quem 
êles prestam serviço, com relações de empregado e 
empregadores. 

O Projeto pois, sufraga uma tendência já 
acentuada na controversia de autores e tribunais. 

4. Sob o ponto de vista das reflexões  
dessa medida sôbre a economia do país,  
não vemos em que ela seja incon- 
 

veniente, pois que atendendo a reclamos da justiça 
social, ainda que com alguns ônus para 
empregadores, decorrerá daí mais bem estar para 
um número apreciável de indivíduos e famílias, e em 
conseqüências melhor clima para o trabalho e a 
produção. 

5. Somos, assim, pela aprovação do  
Projeto. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de 1957. 
– Juracy Magalhães, Presidente. – Gomes de 
Oliveira, Relator. – Lineu Prestes. – Alencastro 
Guimarães. 

 
PARECERES 

NS. 374, 375 E 376, DE 1957 
 

Nº 374, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 304 de 1953, que 
permite a admissão de pessoas jurídicas nas 
Cooperativas de Transportes de Passageiros e de 
Cargas. 

 
(Relator: Sr. Gomes de Oliveira). 
1. O Projeto de Lei da Câmara número  

304-53, de autoria do Deputado Fernando  
Ferrari, permite a admissão, como associados,  
nas Cooperativas de Transportes de  
Passageiros e de Cargas, de pessoas  
jurídicas cuja existência tenha por fim  
a exploração dos serviços de que aquelas se  
ocupam. 

Corresponderia por certo, à natureza das 
sociedades cooperativas, com sua personalidade 
jurídica "sui generis", congregar, apenas, indivíduos 
de interêsses semelhantes e afins. 

Diante dos precedentes para as cooperativas 
de Seguros contra Acidentes de Trabalho e  
para as Cooperativas de Indústrias Extrativas  
(Dec.-lei número 1.836, de 5 de dezembro  
de 1939), em que se admitiu que entes  
coletivos façam parte de sociedades  
cooperativas, é de se dar aprovação ao  
Projeto. 

Cabe à União, pelo artigo 5º, da Constituição 
Federal, legislar sôbre direito civil e comercial, 
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Somos assim, pela aprovação do Projeto. 
Sala "Ruy Barbosa", em 23 de novembro de 

1953. – Dario Cardoso, Presidente. – Gomes de 
Oliveira, Relator. – Joaquim Pires. – Waldemar 
Pedrosa. – Attílio Vivacqua. – Camilo Mercio. – 
Flávio Guimarães. 

 
Nº 375, DE 1957 

 
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, nº 304, de 1953. 
 
(Relator: Senhor Kerginaldo Cavalcanti). 
O Projeto número 304, de 1953, é de autoria 

do nobre Deputado Fernando Ferrari. 
Manda, no artigo 1º, que nas Cooperativas de 

Transportes de Passageiros e Cargas, seja  
permitida a admissão, como associados, de pessoas 
jurídicas, contanto que tenham por fim "a exploração 
dos serviços de transportes de passageiros e de 
cargas". 

Na justificativa do Projeto, o ilustre 
representante do Rio Grande do Sul declarou que as 
emprêsas grandes desejam reorganizar-se "em 
cooperativas, com o objetivo – como se vê do seu 
anteprojeto de Estatutos – de melhor atenderem os 
reclamos coletivos". 

E anexa como esclarecimentos  
sôbre a matéria, um memorial do Sindicato das 
Emprêsas de Transportes Rodoviários de Pôrto 
Alegre. 

A leitura dêsse memorial do Sindicato das 
Emprêsas de Transportes Rodoviários deixou-me 
penosa impressão. Chega-se, mesmo, pondo à 
margem a linguagem exaltada, a entender pela 
explanação de conceitos sociais e econômicos 
sediços. 

Não querem qualquer intervenção do Estado 
no domínio econômico. E quando se pensa que irão 
defender a livro concorrência, ei-los que investem 
contra esta, porque, na verdade, pretendem apenas 
ter as mãos livres. 

E logram desgraçadamente o seu propósito. 

Pelo Projeto, o que se pretende é rematar o 
último ato de uma conspiração econômica contra o 
bem-estar da população de Pôrto Alegre. 

Vai desaparecer a liberdade da iniciativa 
privada, não sob o guante direto da lei, porém pelo 
conluio dos interêsses marginais. 

O que chamam de função supletiva do Estado 
na iniciativa privada é, na espécie, a compreensão 
que emprestam àquela de manifestação do Poder 
Público a favor do interêsse de alguns capitalistas. 

Desde que, em remate, o que se pretende não 
é criar o espírito de cooperação, nem facilitar, in 
concreto, o desenvolvimento das cooperativas de 
transportes pela admissão, no seu seio, de pessoas 
jurídicas de direito privado, – o que em tese seria 
admissível, se os fundamentos de conveniência 
pública não superassem aos demais, – nos 
manifestamos contrários à aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 13 de abril de 1954. 
– Carlos Gomes de Oliveira, Presidente. – 
Kerginaldo Cavalcanti, Relator. – Cícero de 
Vasconcelos. – Luís Tinoco. – Othon Mäder. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENHOR 

TARCÍSIO MIRANDA 
 
O Projeto de Lei da Câmara número 304-55, de 

autoria do Deputado Fernando Ferrari, permite a 
admissão, como associados, nas cooperativas de 
transportes de passageiros e de cargas, de pessoas 
jurídicas cuja existência tenha por fim a exploração de 
serviços de que as referidas cooperativas se ocupam. 

Tendo em vista o estudo anexo, ao Projeto, 
feito pelo presidente do Sindicato das Emprêsas de 
Transporte Rodoviário de Pôrto Alegre, vem justificar 
a necessidade do Projeto como condição para 
existência das linhas de coletivos que servem a 
diversas zonas do Estado. 

Tendo em vista o parecer favorável da 
Comissão de Justiça. 

Somos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em de junho de 1955. – 

Tarcísio Miranda. 
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Nº 376, DE 1957 
 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 304, de 1953. 
 
(Relator: Senhor Carlos Gomes de Oliveira). 
1 – Nesta proposição se pretende que, nas 

cooperativas de Transporte, Passageiros e Cargas, 
se admitam, também como associados, pessoas 
jurídicas cuja finalidade seja, igualmente, a de 
exploração dos serviços de transporte de 
passageiros e cargas. 

Vindo da Câmara, o Projeto recebeu, no 
Senado, parecer favorável da Comissão de Justiça, e 
contrário da Comissão de Legislação Social. 

Nesta Comissão de Economia, o Senador 
Fernandes Távora requereu fôsse ouvido, a respeito, 
o Serviço de Economia Rural do Ministério da 
Agricultura. 

2 – Da noção sôbre sociedades cooperativas 
resultará uma conclusão sôbre a conveniência ou 
não de se admitirem também entidades coletivas ou 
pessoas jurídicas, nessas sociedades, visto que, até 
agora, salvo algumas exceções, elas só podem 
conter em seu seio, como associados, pessoas 
naturais ou físicas. 

Ora, a característica das cooperativas, havidas 
como associações "sul generis" especiais, está 
nestes pontos: 

a) São sociedades de pessoas e não de 
capitais, de sorte que o que vale é a unidade, nas 
deliberações sociais. 

Numa assembléia, não importa o capital, o 
número de quotas de cada, associado pois que cada 
um dêles só tem direito a um voto. 

b) Não é o capital que influi na distribuição dos 
resultados obtidos, como acontece nas sociedades 
comerciais, em que os lucros são distribuídos na 
proporção do capital de cada sócio. 

Ao em vez disso, êsses resultados, que 
correspondem a lucros nas sociedades de capital, e 
que nas cooperativas se denominam "sobras", são 
distribuídos na proporção do serviço ou mercadorias 
com que cada associado contribui para êsse 
resultado. 

c) Elimina o intermediário, de sorte que se, por 
exemplo, é de produtores, a cooperativa leva o 
produto diretamente ao consumidor, beneficiando 
aquêles dos lucros da intermediação. 

Daí se conclui, sem querermos definir a 
sociedade cooperativa ("omnis definitio periculosa 
est") que ela resulta da conjugação de esforços 
individuais, para a consecução de determinados fins 
que individual e isoladamente, são dificilmente 
obtidos. 

Assim, o pequeno se torna grande, e se anula 
a especulação que os detentores do capital fazem 
sôbre os que não têm capital, e apenas dispõem de 
meios de trabalho ou precisam de determinados 
serviços. 

Juntando-se êstes, podem suprir a falta de 
capital, e remunerar o trabalho, ou satisfazer 
necessidades, graças à cooperação de muitos com 
interêsses iguais. 

3) Tais agremiações inspiraram-se, não há 
negar, na necessidade que sentiram pequenos 
produtores (Rachadale) de enfrentarem as suas 
dificuldades, pela conjugação de esforços 
individuais. 

Mas isso, em ambientes restritos em que os 
indivíduos eram em número também restritos. 

A cooperativa não tinha em vista senão um 
número exíguo de interessados. 

Daí o se vedar a entrada nelas, de entidades 
coletivas ou pessoas jurídicas, em geral, comerciais 
com espírito de lucro, que era o aspecto pernicioso 
da ação destas, vistas através da ganância da 
especulação do intermediário capitalista, em 
detrimento do produtor e do trabalho. 

Modernamente, porém, o campo social e 
econômico tomou tal vulto que se impõe uma 
atualização da sociedade cooperativa a essa realidade. 

4) Haja vista a atividade no setor da energia 
elétrica. O consumidor de energia não será apenas o 
morador que tenha uma .casa a iluminar, mas 
também o industrial que precise de energia para 
movimentar as suas indústrias. 

Quanto ao transporte, também não  
será apenas o indivíduo que precisa  
de ônibus, ou trens elétricos para a sua 
  



– 623 – 
 
condução, mas, também as companhias industriais 
ou comerciais que tenham freguesia distante a que 
devam atender. 

Ora, tanto num caso, emprêsas industriais ou 
emprêsas comerciais são hoje, entidades jurídicas, 
que poderão ter vantagem em associarem-se em 
sociedades cooperativas, para melhor satisfazer 
seus interêsses, recebendo nessas agremiações 
benefícios não em proporção ao capital como que 
possam entrar para elas, mas, em função do serviço, 
ou utilidades que elas lhes proporcionem, como o 
quer o princípio básico do cooperativismo. 

É certo que não percebemos bem a forma pela 
qual poderão os empresários de ônibus de Pôrto 
Alegre, segundo o bem elaborado memorial anexo a 
êste processo, constituir-se em cooperativas, para 
melhor resolverem os problemas que os 
assoberbam. 

Pretendem êles organizar, na cooperativa, 
uma concentração de emprêsas e, tanto vale dizer, 
de capitais para explorar os serviços de transporte, 
isto é, para fornecer transporte ao público. Ora, a 
cooperativa deve situar-se na outra ponta, no lado 
das pessoas, do público enfim, que precise de 
transporte; que só numa concentração de esforços 
próprios, para êles próprios, poderão resolver os 
seus próprios problemas de transporte. 

5) Dos pareceres juntos a êste processo, de 
abalizados consultores técnicos do Ministério da 
Agricultura, depreende-se que êles não são infensos 
a que pessoas jurídicas se associem também à 
cooperativas. Apenas, fazem ressalvas quanto aos 
perigos de elas infiltrarem nas cooperativas, o 
espírito comercial ou de lucro que as caracteriza, a 
que, como parece, seria levado o anunciado 
tentamen cooperativista das emprêsas rio-
grandenses. 

Sabemos, entretanto, que êste gênero de 
sociedade está sob certo contrôle do poder público, 
através do Serviço de Economia Rural do Ministério 
da Agricultura. 

Esteja pois, êste órgão vigilante,  
não só no registro de tais entidades mas  
também quanto ao funcionamento de- 
 

Ias, para evitar a deturpação de que possam ser 
vítimas. 

Somos assim, pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1957. 

– Juracy Magalhães, Presidente. – Gomes de 
Oliveira, Relator. Lineu Prestes. – Alencastro 
Guimarães. 

 
PARECER 

Nº 377, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 

132, de 1952. 
 
(Relator: Senhor Argemiro de Figueiredo). 
A Comissão apresenta a redação  

final (fls. anexa) do Projeto de Lei número  
132, de 1952, Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado número 5, 
de 1949. 

Sala das Comissões, em 23 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Ruy Carneiro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 377, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado 

número 5, de 1949, emendado pela Câmara dos 
Deputados (autoriza o Poder Executivo a promover a 
incorporação da Estrada de Ferro Maricá e da 
Estrada de Ferro Teresópolis á Estrada de Ferro 
Leopoldina). 

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

promover, pelos meios regulares, a incorporação da 
Estrada de Forro Maricá e da Estrada de Ferro 
Teresópolis à Estrada de Ferro Leopoldina. 

Parágrafo único. O Ministério da Viação  
e Obras Públicas, por intermédio do  
Departamento Nacional de Estradas de Ferro, 
providenciará para a imediata organização  
do inventário dos bens que integram o patrimônio 
das duas Estradas, devendo ser concluído 
 

 



– 624 – 
 
até a data de suas transferências à Estrada de Ferro 
Leopoldina. 

Art. 2º O Ministério da Viação e Obras 
Públicas providenciará sôbre a adaptação do pessoal 
constante das tabelas numéricas de mensalistas e 
diaristas das Estradas de Ferro Maricá e Teresópolis, 
que passarão a integrar as respectivas tabelas da 
Estrada de Ferro Leopoldina, ressalvados os direitos 
e vantagens relativamente à antiguidade de 
referência dos funcionários das estradas 
incorporadas. 

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

 
PARECER 

Nº 378, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 4, 

de 1957, que aposenta Jacy de Souza Lima, Zelador 
do Arquivo, padrão PL-8. 

 
A Comissão Diretora apresenta a redação final 

do substitutivo oferecido pela Comissão de 
Constituição e Justiça ao Projeto de Resolução 
número 4, de 1957, e aprovado pelo Senado em 
sessão de 17 do corrente. 

 
RESOLUÇÃO 
Nº     DE 1957 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É aposentado, nos têrmos do 

artigo 191, item I, da Constituição Federal, 
combinado com artigo 178, item III, da Lei número 
1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União), o Zelador do 
Arquivo, Padrão PL-8, da Secretaria do Senado 
Federal, Jacy de Souza Lima, incorporando-se aos 
proventos da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

Sala da Comissão Diretora, em de de 1957. – 
Apolônio Salles. – Lima Teixeira. – Freitas Cavalcanti 
– Kerginaldo Cavalcanti. 

PARECER 
Nº 379, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 5, 

de 1957, que aposenta Ernesto Alves de Souza, 
Ajudante de Porteiro, classe "M", da Secretaria do 
Senado Federal. 

 
A Comissão Diretora apresenta a redação  

final do substitutivo oferecido pela Comissão de 
Finanças ao Projeto de Resolução número  
5-57, e aprovado pelo Senado em sessão de 17 do 
corrente: 

 
RESOLUÇÃO 
Nº 5, DE 1957 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É aposentado, nos têrmos do 

artigo 191, item I, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 178, item III, da Lei  
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto  
dos Funcionários Públicos Civis da União), o 
Ajudante de Porteiro, classe "M", do Quadro  
da Secretaria do Senado Federal, Ernesto  
Alves de Souza, incorporando-se aos proventos  
da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

Sala da Comissão Diretora, em de 1957. – 
Apolônio Salles. – Lima Teixeira. – Freitas 
Cavalcanti. – Kerginaldo Cavalcanti. 

 
PARECER 

Nº 380, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 7, 

de 1957, que nomeia Themis Garcia de Lacerda, 
paria exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, classe 
"J". 

A Comissão Diretora apresenta a seguir, a 
redação final do Projeto de Resolução nº 7, de 1957, 
aprovado sem emenda em sessão do dia 17 do 
corrente. 
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RESOLUÇÃO 
Nº 7 DE 1957 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeada, de acôrdo com a 

alínea "e" do artigo 61 do Regimento Interno, 
combinado com os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da 
Resolução número 39, de 18 de novembro  
de 1956, para exercer o cargo da classe "J" da 
carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Themis Garcia de 
Lacerda. 

Sala da Comissão Diretora, em 31 de maio de 
1957. Apolônio Salles. – Lima Teixeira. – Freitas 
Cavalcanti. – Kerginaldo Cavalcanti. 

 
PARECER 

Nº 381, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre as emendas 

de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 
1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial até Cr$ 
55.000.000,00 para construção de casas populares 
em Santos, Monte Alegre e Fortaleza, nos Estados 
de São Paulo, Pará e Ceará. 

 
(Relator: Sr. Fausto Cabral). 
Volta a esta Comissão, a fim de que se 

pronuncie sôbre as emendas apresentadas em 
plenário, o Projeto de Lei da Câmara número 18, de 
1957, que autoriza a abertura do crédito especial de 
Cr$ 55.000.000,00, destinado ao socorro de  
famílias desabrigadas devido ás catástrofes 
ocorridas nas cidades de Santos, Monte Alegre e 
Fortaleza. 

A emenda número 1, de autoria do  
nobre Senador Sebastião Archer, pretende  
consignar o auxílio de Cr$ 10.000.000,00, para 
construção de casas populares em São Luís  
do Maranhão. A providência, evidentemente, 
 
__________________ 
Parecer publicado no "Diário do Congresso Nacional", de 
28 de oleio de 1957. 

foge à finalidade do Projeto, que é amparar as famílias 
desabrigadas em conseqüência de calamidades. 

Atendendo, entretanto, a sugestão do próprio 
autor da emenda ,opinamos pela sua aprovação, nos 
têrmos da subemenda adiante formulada, e que 
beneficia as cidades de Pedreiras e Codó, no Estado 
do Maranhão, onde as enchentes dos rios Mearim e 
Itapecurú, há poucos dias, provocaram inúmeros 
desabamentos de habitações populares. 

A emenda número 2, do ilustre Senador João 
Villasbôas, inclui a importância de Cr$ 5.000.000,00 
ao Município de Pôrto Murtinho, no Estado de Mato 
Grosso, deduzindo parcela equivalente da quantia 
atribuída a Santos. 

Concordamos com a iniciativa, salvo quanto a 
dedução, de acôrdo com a subemenda que 
apresentamos, a qual propõe também auxílios em 
favor dos municípios de Sobral, Barra de São 
Francisco, Terezina e Parnaíba, todos atingidos por 
calamitosas inundações. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente às emendas, nos têrmos da 
seguinte 

 
Subemenda 

 
Substituam-se as emendas ns. 1 e 2 pelo 

seguinte: 
I) o artigo 1º, onde se diz: 
Crédito especial de Cr$ 95.000.000,00 

(noventa e cinco milhões de cruzeiros). 
Diga-se: 
Crédito especial de Cr$ 95.000.000;00 

(noventa e cinco milhões de cruzeiros). 
II) Ao artigo 1º, onde se diz: 
"Nas seguintes cidades e importâncias" 
Diga-se: 
Obedecida a seguinte discriminação: 
III) Ao artigo 1º, acrescente-se: 
d) Pedreiras e Codó, no Estado do Maranhão 

(Cr$ 5.000.000,00 para cada) – Cr$ 10.000.000,00; 
e) Pôrto Murtinho, no Estado de Mato Grosso 

– Cr$ 5.000.000,00; 
f) Sobral, no Estado do Ceará – Cr$ 

5.000.000,00; 
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g) Barra de São Francisco, no Estado do 
Espírito Santo – Cr$ 5.000.000,00; 

h)Terezina e Parnaíba, no Estado do Piauí 
(Cr$ 5.000.000,00 para cada uma) – Cr$ 
10.000.000,00; 

i) Aracaju, no Estado de Sergipe – Cr$ 
5.000.000,00. 

IV) Ao artigo 2º, onde se diz: 
"... nas cidades de Santos e Monte Alegre", 
Diga-se: 
... nas cidades de Santos, Monte Alegre, 

Pedreiras, Codó, Pôrto Murtinho, Terezina, Parnaíba 
e Aracaju. 

Sala das Comissôes, em 24 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Fausto 
Cabral, Relator. – Othon Mäder. – Novaes Filho. – 
Júlio Leite. – Costa Paranhos. – João Arruda. – 
Lutterbach Nunes. – Daniel Krieger. – Juracy 
Magalhães. 

 
EMENDAS A QUE SE REFERE 

O PARECER SUPRA 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se ao artigo 1º o seguinte: 
Letra d) São Luís; Estado .do Maranhão Cr$ 

10.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Ao artigo 1º: 
Substitua-se a letra a pela seguinte: 
"a – Santos, no Estado de São Paulo Cr$ 

25.000.000,00". 
e acrescente-se, após a letra c, a seguinte: 
"d – Pôrto Murtinho, no Estado de Mato 

Grosso Cr$ 5.000.000,00". 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 

primeiro orador inscrit. 

O SR. MOURÃO VIEIRA *: – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, venho a tribuna 
para versar assunto que, à primeira vista, parece 
escapar das minhas possibilidades: refiro-me ao 
problema da tuberculose no Estado que aqui 
represento, o Amazonas. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – Problemas como 

êsse são da humanidade e encontram agasalho em 
qualquer espírito e em todo coração. V. Exa., sei, 
versá-lo-á muito bem. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Muito obrigado a 
V. Exa., sempre tão generoso para com seu colega; 
no entanto, com permissão dos médicos presentes, 
vou abordar problema, como disse o nobre Senador 
Cunha Mello, apenas sob sua feição humana, já que 
na técnica me falecem atributos e competência. 

Na cidade de Manaus, existe sanatório 
construido debaixo de tôdas as condições técnicas 
exigidas para um tisiocômio. Foi entregue, em 1943, 
ao govêrno estadual, então sob a gestão do Sr. Ariel 
Souto que o transferiu para o Sr. Presidente da 
República, General Eurico Gaspar Dutra. 

Aquela alta autoridade do meu Estado não 
quis receber o hospital sob alegação de que o 
Amazonas não estava em condições de mantê-lo. 

A bancada do Amazonas foi enviado 
memorial, pelo corpo clínico do Sanatório Adriano 
Jorge, em que se relatam as deficiências de tôda 
sorte, que estão impedindo o bom funcionamento 
daquele Tisiocômio, onde os nossos patrícios, 
atacados do terrível mal, vão procurar se não a cura, 
pelo menos mitigar seus sofrimentos. 

O Sanatório, fundado em junho de 1953, dessa 
data até dezembro de 1956, decorridos exatamente 
três anos e meio, acolheu quatrocentos e quarenta e 
nove 
 
__________________ 
Não foi revisto pelo orador. 
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doentes desde os de primo-infecção até os de 
estado mais grave. 

Com lotação para quatrocentos e trinta e dois 
leitos, teve ocupados, apenas, cento e sessenta e 
dois, em dezembro do ano passado. A primeira vista, 
parecerá que a cidade de Manaus atingiu um tal gráu 
de higidez que o seu sanatório, possuindo 
capacidade para quatrocentos e trinta e dois 
doentes, é ocupado por, apenas, cento e sessenta e 
dois. Infelizmente, êsse não é o caso. A instituição 
não pode funcionar com pleno rendimento por lhe 
terem faltado, até agora, os meios para manter-se. 

Êsse o aspecto terrível da questão, terrível e 
censurável: num hospital com quase quinhentos 
leitos pouco mais da terça parte está ocupada. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – Não ignora V. Exa. 

que, ainda há poucos dias, os fornecedores de 
gêneros alimentícios para o hospital ameaçaram 
suspender o abastecimento, e até agora não o 
efetivaram pela confiança nas promessas dos 
médicos e diretores do sanatório. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Diz  
V. Exa. muito bem, antecedendo-se 
 

a tópicos do meu discurso: os próprios medicos do 
sanatório, comumente, fazem entre si subscrições 
para mantê-lo. 

O SR. CUNHA MELLO: – Compram sob 
crédito pessoal. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Mesmo porque 
não recebem vencimentos, não são do quadro 
efetivo mas apenas pequenas gratificações. 

Em abono dêsse tisiocômio bastaria proclamar 
que 33,33% foi o índice de curas obtidas durante 
êsses três anos è meio, resultado animador dos 
tratamentos empreendidos, que incluem além do 
regime higienodietético, as medicações 
bactériostáticas (estreptomicina, hidrazida e PAS), a 
colapsoterapia médica (alguns casos ainda de 
pneumotórax, e vários de pneumoperitônio), até a 
cirurgia (compreendendo toracoplastias e ressecções 
pulmonares). 

O Sanatório "Adriano Jorge" é, realmente, um 
centro de curas, onde estão sendo aplicados os mais 
modernos processos para recuperação do 
tuberculoso. Sua manutenção tem ocorrido por conta 
de verbas da Campanha Nacional Contra a 
Tuberculose, sejam próprias, sejam resultantes de 
convênios com a S.P.V.E.A. 

Os dispêndios assim se resumem: 
 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
1953 1954 1955 1956 Soma 

      
Pessoal.......................... 973 537,10 2 523 802,40 4 409 917,90 4 973 294,40 12 880 551,80 
Material........................... 540 917,50 1 781 138,16 2 848 760,83 3 998 353,22 9 169 169,71 
 TOTAL.................. 1 514 454,60 4 304 940,56 7 258 878,73 8 071 647,62 22 049 721,51 
Média do custo do leito-dia. 35,61 121,51 167,52 193,11 154,43 
      
 

Basta confrontar-se o preço diário de um leito 
nesse Sanatório e o de um simples hotel, para se 
verificar a honestidade e lisura com que o vêm 
administrando os seus diretores. 

O aumento do custo das utilidades  
e do número de leitos ocupados,  
ano a ano, mostra que a manutenção do 
 

tisiocômio se torna mais cara; a execução da cirurgia 
pulmonar, por outro lado, fez crescer cada vez mais 
as despesas. 

No ano passado, na Comissão de Finanças, 
com a cooperação valiosa dos nobres companheiros 
de bancada, os Srs. Senadores Cunha Mello e Vivaldo 
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Lima após estudo completo do Plano da Valorização 
da Amazônia, de que fui relator, conseguimos incluir 
no Orçamento verba substancial que, por si só, seria 
capaz de equilibrar definitivamente a situação do 
Sanatório "Adriano Jorge". Segundo informações do 
Doutor João Batista, seu diretor, o Plano de 
Economia Nacional, entretanto, atingiu 
profundamente as verbas a êle destinadas. 

Se os impasses dos anos anteriores, por mim 
relatados, dificultaram tremendamente a vida da 
instituição, calculemos quanto repercutirão os cortes 
profundos, determinados pelo Plano de Economia. 

Outro problema é o das reivindicações do 
pessoal. 

Lê-se no memorial: 
Há um problema que reputamos muito grave: 

o do pessoal. Escolhido mediante curso prolongado 
e depois de estágios e períodos probatórios, e 
trabalhando em serviço de grande periculosidade, o 
pessoal do Sanatório "Adriano Jorge" não recebeu o 
aumento concedido em 1956 aos servidores federais 
de tôdas as categorias, e nem ao menos o salário-
mínimo decretado em novos níveis a partir de 1º de 
agôsto do ano passado. Ainda: o atrazo com que é 
liberada a verba respectiva deixa os servidores à 
mercê de uma vida incerta: em 1955 só foram pagos 
os salários do 2º semestre em fins de dezembro: em 
1956, o 1º trimestre foi pago em maio, isto é, no 5º 
mês do ano, e os demais meses (menos dezembro) 
apenas depois de vencidos os trimestres. 

Êste ano está ocorrendo o pior: estamos em 
abril, e ninguém sabe quanto ganha, nem quando 
será embolsado. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – Não ignora  

o nobre colega os esforços que tenho de- 
 

senvolvido e o empenho com que tenho recorrido as 
autoridades para que sejam pagas as verbas 
consignadas à Valorização Econômica da Amazônia, 
e, consequentemente, atendido o Sanatório "Adriano 
Jorge". 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Em refôrço ao 
aparte de V. Exa. devo declarar que jamais o 
Amazonas, em tôda sua vida, teve oportunidade tão 
clara para obter não favores do Govêrno, mas o 
auxílio que é do seu dever para com êsse Estado. O 
nobre colega se tem mostrado líder eficiente  
de um dos Partidos que apoiam o Govêrno e, 
igualmente grande representante do Amazonas 
nesta Casa. 

Continua o memorial: 
(Lendo): 
Os servidores do Sanatório "Adriano Jorge" 

têm reivindicado, portanto, com tôda razão, a sua 
inclusão nas tabelas dos servidores da "Campanha", 
de maneira a serem beneficiados pelo aumento, e o 
cumprimento da lei do salário-mínimo. 

Os médicos que esta subscrevem sentem-se a 
vontade para tratar dêste assunto porquanto são 
gratificados apenas, não se beneficiando com os 
favores das leis invocadas". 

Sr. Presidente, segue-se longa demonstração 
das dificuldades com que vem arrostando o 
Sanatório "Adriano Jorge". 

 
IV. SITUAÇÕES A SE 

DEFINIREM 
 
A 1ª, básica, é a formal incorporação do 

Sanatório ao órgão federal instituído pelo Decreto-lei 
número 9.387 de 20 de junho de 1946: a Campanha 
Nacional Contra a Tuberculose que construiu,  
equipou e pôs o estabelecimento a funcionar. E' certo 
que em 16 de dezembro de 1947, foi assinado um 
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convênio entre o Govêrno do Amazonas 
(pessoalmente representado pelo Governador 
Leopoldo Neves) e o Serviço Nacional de 
Tuberculose para entrega do Sanatório ao Estado, 
depois de concluido. Rezava porém, a sua cláusula 
5ª que uma vez concluídas as obras, se ao fim de 
um ano as mesmas não tivessem sido utilizadas, 
voltariam ao domínio do Serviço Nacional de 
Tuberculose, para administrá-las diretamente ou por 
intermédio de entidades outras. 

Sucedeu exatamente que tendo sido 
inaugurado o Sanatório em fins de janeiro de 1951 
(às vesperas de terminar o Govêrno Dutra), o Estado 
não pode abri-lo no praso contratual, rescindindo-se 
tacitamente o convênio. Tanto que a Campanha 
tomou a iniciativa de fazer funcionar o tisiocômio, 
que uma Lei do Congresso Nacional, proposta pelo 
Deputado André Araújo, denominou de "Adriano 
Jorge" – administrando-o diretamente. 

O Govêrno do Estado nem mesmo recebeu o 
Sanatório: no ato da inauguração o governador Areal 
Souto declarou que não estava capacitado 
financeiramente a tomar conta do mesmo. Foi a 
própria Campanha que manteve uma turma de 
conservação até a vinda dos Drs. Antônio e  
Idalina Campos, seus dedicados e esclarecidos 
médicos, para organizarem e dirigirem de início o 
hospital. 

Não há, portanto, como fugir à evidencia: 
"Adriano Jorge" está na mesma situação do 
Sanatório de Curicica, no Rio, e de vários outros 
construídos e administrados pela Campanha. Seu 
pessoal tem portanto que figurar nas tabelas da 
Campanha, recebendo os proventos legais. 

Por outro lado é preciso conseguir  
para o Sanatório de Manaus, uma estabilidade 
financeira. Nenhum hospital de padrão 
especialmente de doentes crônicos e ca- 
 

ríssimos, como os tuberculosos, pode viver sem 
dotações seguras e mobilizadas no devido tempo. 
Os 3 anos e tanto de existência do "Adriano Jorge" 
têm sido tormentosos muitas vêzes já lhe foi cortado 
o crédito, restabelecido apenas pela interferência 
direta e pessoal de seu corpo médico, que tem 
chegado a emprestar dinheiro do próprio bolso para 
ocorrer a despesas inadiáveis; por falta de recursos 
sucedeu até que no ano passado, na refeição do 
jantar, fôsse servido muitas vêzes café com pão. 
Fatos que tais não têm sido raros e não podem 
continuar, especialmente pelo rebaixamento que 
trazem ao nível técnico, como ocorreu, sem sombra 
de dúvidas, nos últimos tempos, com nosso grande 
pesar e máu grado todos os nossos esforços com o 
Sanatório "Adriano Jorge". 

Felizmente, do fim de 1956 em diante, a 
administração da entidade tem podido enfrentar as 
despesas urgentes com a renda proveniente da 
locação de leitos, afinal conseguida a muito custo, ao 
I.A.P.I. e ao I.P.A.S.E. e graças à redução do 
consumo de combustível da usina elétrica, em 
virtude da ligação do Sanatório à rede servido pela 
Usina "Governador Plínio Ramos Coelho" (motores 
japoneses) obtida por intermédio do Govêrno do 
Estado. 

Cremos, afinal, que as necessidades de 
assistência ao tuberculoso do extremo-norte (porque 
o "Adriano Jorge" atende doentes não apenas do 
Amazonas, mas dos Territórios e algumas vêzes até 
do Pará) exigem que a lotação seja elevada a um 
mínimo de 200 internados (entre gratuitos e 
previdenciários). 

Rematando êste meu discurso, Senhor 
Presidente, que outro objetivo não tem senão pedir ao 
Govêrno Federal tratamento equânime, mais humano 
para com o Estado que represento e ainda alertar as 
altas autoridades do país para que ao contrário do 
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que vem ocorrendo não façam cortes, por medida de 
economia, em verbas destinadas a um setor que tal 
não permite o dos hospitais de tuberculosos, quero 
deixar bem vivo o apêlo endereçado pelo corpo 
clinico do Sanatório "Adriano Jorge". 

 
V. UM APÊLO 

 
Dirigimo-nos aos Representantes do 

Amazonas no Congresso, aos dirigentes do Estado, 
aos homens da administração, aos líderes da política 
e aos amigos da gente do extremo-norte, pedindo 
para considerarem com o calor do seu patriotismo, 
os assuntos aqui tratados, e lutarem, congraçados, 
por todos os meios junto ao Ministério de Saúde, 
especialmente junto ao Serviço Nacional de 
Tuberculose, junto ao D.A.S.P. nas duas Casas do 
Parlamento, ou onde necessário fôr, para que se 
removam tantos empeços à obra do Sanatório 
"Adriano Jorge". 

O SR. NELSON FIRMO: – Terão o  
apoio de todo o Senado nesse alto e humano 
sentido. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Tenho disto a 
certeza e agradeço a demonstração de V. Exa. 

(Lendo): 
com a consecução das seguintes 

providências: 
1ª Declaração oficial de que o estabelecimento 

faz parte integrande da Campanha Nacional Contra a 
Tuberculose: 

2ª Incorporação de seu pessoal aos quadros 
da mesma Campanha, consoante as exigências do 
D.A.S.P. e pagamento de tôdas as vantagens por lei 
concedidas; 

3ª Obtenção de uma medida definitiva, por 
parte do Ministério da Fazenda, ou de quem de 
direito, para liberação de verbas de manutenção 
(pessoal e material) em tempo hábil e em caráter 
preferencial; 

4ª Proposição de dotações substanciais para 
do Orçamento de 1958 permitindo o custeio de 180 
doentes gratuitos em virtude dos constantes 
aumentos das utilidades e dos salários estimados em 
Cr$ 250,00 (o custo do leito-dia) ou sejam Cr$ 
16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil 
cruzeiros) – Manaus, 24 de abril de 1957 – (a) 
Dajalma Batista, Diretor – Moura Tapajoz, Chefe de 
Clínica – Carlos Mello, Tisiologista – Manuel Garcia 
Gomes, Tisiologista – Valdir Vieiralves, Tisiocirurgião 
– Osvaldo Gesta, Tisiocirurgião – Luiz Montenegro, 
Bacteriologista – Osvaldo Said, Radiologista – 
Agostinho Barbosa, Transfusista – José Donádio, 
Anestesista. 

Êste, Sr. Presidente, o apêlo que endossando 
formulo ao Senado e á Nação, em defesa e benefício 
dos tuberculosos do Estado do Amazonas (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado)' 

Durante o discurso do Sr. Mourão Vieira, o Sr. 
Kerginaldo Cavalcanti, deixa a cadeira da 
Presidência, assumindo-a o Sr. Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. O segundo orador inscrito é o nobre 
Senador Alencastro Guimarães, a quem concedo a 
palavra (Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 

terceiro orador inscrito (Pausa). 
Também está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 

por cessão do nobre Senador Costa Paranhos, 
quarto orador inscrito. 

O SR. NOVAES FILHO *: – Senhor 
Presidente, agradeço ao nobre Senador Costa 
Paranhos a extrema bondade de me haver cedido a 
sua inscrição para a hora do Expediente. 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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Antes de entrar no assunto que me traz a 

tribuna, e que versarei com brevidade, desejo 
expressar minha alegria ao heróico povo das 
Guararapes e minhas congratulações a Pernambuco 
pelo grande acontecimento de sua vida política, qual 
seja a eleição do Vice-Governador Otávio Corrêa de 
Araújo. 

Sr. Presidente, o Deputado Estadual Corrêa 
de Araújo, já tendo exercido, também, o mandato na 
Câmara Federal, foi Presidente da Assembléia 
Legislativa em cuja atividade exerceu durante um 
ano, o govêrno de Pernambuco, numa hora 
dramática e difícil de nossa vida política. 

Secretário do Interior em duas administrações, 
impôs-se de tal modo ao conceito, ao respeito à 
simpatia dos pernambucanos que agora, Sr. 
Presidente, pelas suas qualidades de caráter, pela 
sua moderação, pelo seu espírito público e 
sobretudo pelo bom-senso de que tem dado provas 
em todos os cargos executivos, em minha terra 
mereceu verdadeira consagração ao ser eleito pela 
Assembléia do Estado para as novas funções de 
Vice-Governador. Assim é que obteve 52 votos, 
enquanto o ilustre Deputado seu competidor, 
membro destacado das Oposições pernambucanas, 
conseguiu apenas 6 sufrágios. Isso diz muito bem, 
Senhor Presidente, do alto conceito em que é tido o 
ilustre Deputado Otávio Corrêa de Araújo que 
embora não sendo pernambucano e sim filho 
eminente do Estado da Paraiba, se identificou com a 
nossa vida e todos nós, temos para com êle a melhor 
das considerações, uma profunda estima e um 
grande respeito. 

Está de parabens Pernambuco. 
O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa 

Excelência um aparte? 
O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 
O SR. NELSON FIRMO: – Faço minhas as 

palavras de V. Exa.: é um homem realmente de bem. 
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 

não poderia haver testemunho mais eloquente  
dos conceitos que estou expendendo, desta tribuna, 
do que êste que agora me deu o meu prezadís- 
 

simo companheiro e velho amigo Senador Nelson 
Firmo, confirmando, plenamente, tudo quanto afirmo 
a respeito da personalidade do Vice Governador da 
minha terra, já em exercício nas funções de 
Governador. 

Sr. Presidente, na sessão de sexta feira abordei 
alguns comentários em tôrno de projetos que 
desafiam a melhor atenção, o mais acurado estudo, 
quer da Câmara dos Deputados, quer do Senado; e 
concitei o mundo político brasileiro a uma espécie de 
trégua, para que todos dedicássemos nossos, 
esforços ao exame dessas proposições, que reputo 
da mais urgente necessidade para o encaminhamento 
de importantes problemas da vida nacional. 

Naquele mesmo dia, "O Globo" – sem favor 
um jornal que reflete as aspirações populares e 
interpreta, com fidelidade, os sentimentos do povo 
brasileiro, pela equidistância em que sempre se 
coloca das paixões, dos ódios e dos combates 
facciosos, pois tanto aplaude como critica, com 
idêntica energia, decisão e isenção de ânimo – 
publicou editorial a meu ver dos mais oportunos. 
Referiu-se aquele importante órgão da imprensa, a 
necessidade de estudo e de meditação sôbre 
importantes problemas, inclusive tendo-se em 
consideração o regime inflacionário; e ao exame 
detido e profundo da Lei de Meios, já enviada pelo 
Poder Executivo à Câmara dos Deputados. 

Lerei, Sr. Presidente, os conceitos emitidos 
pelo "O Globo", a fim de que figurem no meu 
discurso como elemento dos mais valiosos ao sereno 
interêsse e observação de todos os parlamentares 
nesta hora. (lê): 

 
AUTODESTRUIÇÃO 

 
Desgraçadamente os partidos políticos não 

conseguiram encontrar um terreno em que lhes seja 
possível participar da "mise en marche" de uma 
fórmula salvadora para êste desolado País, a braços 
com crises não mais de homens, mas de estrutura 
institucional. Enquanto assim se mantém o 
"impasse", a que chegamos depois de mil experiên- 
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cias nos laboratórios da delirante demagogia 
patrocinada pela "camorra de baixo", a clássica nau 
do Estado vai-se deteriorando dia por dia. Já pouco 
resta das velas, gastas pelos temporais 
engendrados e soprados pela própria tripulação. O 
que ainda resiste é o casco, graças a Deus de 
sólida madeira de lei. Mas êsse mesmo não irá 
longe se não sobrevierem providências inteligentes 
e imediatas. 

Quem, entretanto, quer tomá-las? Parece que 
pouca gente. Os brasileiros estão atacados de um 
gôsto fúnebre de autodestruição. Preferem ir ao 
fundo, cantando o último samba ou repetindo, entre 
gargalhadas, a piada mais recentemente fabricada 
pelos noctambulos da vida divertida. A inflação tem 
isso de estupefaciente. Vicia o organismo, que 
encontra um certo prazer na euforia e no artificioso 
bem-estar. Não há quem leve a sério a prática de 
atos de austeridade, de poupança, de cuidado 
patriótico em não comprar a torto e a direito, 
aumentando, com a procura, a alta das utilidades. 

É certo que o Presidente e o Ministro da 
Fazenda, repetem, a cada passo, a necessidade de 
uma contenção dos preços, assim como o apêlo ao 
povo para que modere seu orçamento de despesa. 
Aquelas altas autoridades chegam mesmo, de vez 
em quando, a assegurar que o degêlo já começou, 
que o feijão está mais barato, que as safras vão ser 
babilônicas e que a vida será farta e agradável para 
todos. O mal não é só que essas afirmativas sejam 
contestadas pela realidade, senão também que 
ninguém deposita o menor crédito na palavra oficial. 

Ora, o país não conseguirá sobreviver, 
dentro da ordem social vigente, se não houver 
quem ponha um paradeiro à marcha para o 
abismo. De tanto falar-se em abismo, os cépticos 
e os jocosos (êstes formam hoje uma das alas 
 

em que se apóia a ausência de govêrno) não perdem 
ocasião de acusar como falsificadores de verdade os 
que tentam, como nós, alertar os dirigentes em 
relação ao vertiginoso declive em que andam rolando 
o crédito público, o valor da moeda, as fôrças 
econômicas. Palavras podem ser gastas em 
discursos. Dados da estatística oficial, não. 

Veja-se um aspecto preponderante: os 
estipêndios do funcionalismo federal civil e militar. 
Quanto gastava com êle a Nação em 1951? Nove 
bilhões de cruzeiros por ano. Quatro anos depois, 
isto é, em 1955, a mesma rubrica de despesa se 
elevava a vinte bilhões, ou seja, mais do dôbro. Mas 
isso é pouco se tivermos em vista que ano passado 
– no prazo de doze meses o – funcionalismo da 
União passou a consumir cinqüenta bilhões! 

Êste está deixando de ser um país, para 
converter-se em uma imensa repartição pública. O 
ideal brasileiro não é mais produzir, e, sim, ter um 
talher à mesa do orçamento. Tanto melhor se a 
comida fôr abundante e o trabalho, quase nenhum. 
Atravessamos já a era da vadiação bem 
remunerada. Como se a política não fôsse bastante 
para anarquizar as finanças públicas, o petebismo 
engendrou o mito socialista: tudo executado pelo 
Estado, com o filhotismo próspero, os serviços 
funcionando péssimamente e as tarifas exorbitantes. 
Que são, em geral, os órgãos da Previdência Social 
senão ninhos eleitorais do PTB? 

Êsse arremêdo socialista custa-nos os 
olhos da cara, mas em compensação o Sr. João 
Goulart e seus acólitos enchem a bôca com a 
"cobertura de massas" para tôdas as maluquices 
que engendraram, e consumem sem que ninguém 
os acuse como autores da desgraça nacional. 
Falar sôbre o declínio do valor da moeda e  
referir os índices da epidemia emissionista, é 
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chover no molhado. Todo mundo sabe do mal e 
ninguém lhe dá remédio. 

Em qualquer caso, vale sempre apenas 
reproduzir as cifras redondas do papel em 
circulação. Em 1940 só havia cinco bilhões em 
papel-moeda. No ano findo, o volume subiu em 
dezembro, a oitenta e um bilhões. O "deficit" não só 
progride, como não pode ser mais ocultado. Ainda há 
três dias, o Deputado Ultimo de Carvalho, um amigo 
fiel do Senhor Kubitschek, em parecer apresentado à 
Comissão de Finanças, dizia, sem ambages: 
"Superavit" orçamentário é uma utopia no atual 
quadro da Fazenda brasileira". E mais duro ainda, 
assinalava o deputado mineiro que cerca de dois 
terços dos recursos financeiros são para pagar 
servidores públicos, cujas organizações de serviço, 
por antiquadas, em vez de incentivá-los a uma 
melhor produção, impele-os para a mais apurada 
burocracia, que os desestimula para o trabalho" (é 
nosso o grifo). 

O Sr. Ultimo de Carvalho tirou, aliás, todos os 
véus com que se quer cobrir a nudez do nosso 
raquitismo financeiro, asseverando que "a liquidação 
do exercício de 1956 acusou um "deficit" de caixa 
orçamentária de Cr$ 17.700.000.000,00, que se 
elevou a Cr$ 32.900.000.000,00"! Será que tão 
graves sintomas de um mal crescente e generalizado 
não estimulam os líderes políticos a uma providência 
salvadora? 

Quanto à alta crescente do custo da vida, só o 
Govêrno teima em negá-la. Os jornais imparciais e 
as revistas técnicas não cessam de proclamá-la. 
Veja-se o último boletim do "International Financial 
Statistics". Que se vê do quadro, quanto ao Brasil? 
Vê-se que em janeiro dêste 1957 já os preços se 
elevaram de maneira significativa. 

Já se estava preparando novo encargo no 
orçamento com o aumento das pensões militares, que 
 

a Câmara acaba de rejeitar em boa hora. Mas 
enquanto alguns bombeiros ainda insistem na 
tentativa de limitar às chamas que vão consumindo a 
vitalidade nacional, é o próprio Govêrno quem insiste 
em majorar a despesa com realizações suntuárias, 
como Brasília, que o Professor Gudin, anteontem, 
classificava como "uma insensatez". E é. Com 
primeira missa e índios, não passa de emprêsa de 
vaidade oficial. Enquanto se fabrica a capital de 
amanhã, a de hoje carece de dois bilhões de 
cruzeiros, emprestados, para sair das dificuldades 
mais urgentes. 

E para que a guerra entre os preços e os 
salários não termine, os comerciários já estão 
seguros do desejado aumento. Os bancários vem aí 
a galope, com as novas tarifas de vencimentos. Os 
outros não faltarão. Vamos assim reprisando todos 
os anos a gangorra: paga-se mais os que trabalham 
com a mão direita, enquanto com a esquerda se 
anula o aumento com a elevação dos preços. Até 
quando? Ninguém sabe. Ou, melhor tôda gente 
sabe, mas não diz". 

Sr. Presidente, os comentários dêste editorial 
versam assuntos que, repito, estão a merecer a 
melhor atenção dos homens públicos do nosso País, 
sobretudo dos parlamentares brasileiros, para que 
tenhamos a alta e meritória preocupação de reserva-
nos alguns dias para o estudo e solução de problemas 
dos mais graves e importantes para a vida nacional. 

Desde o ano passado exercito esta tribuna 
dentro da pobreza de minhas idéias e da 
insignificância de minha palavra (não apoiados). 

O SR. NELSON FIRMO: – Isso é auto-
destruição, injusta aliás. 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a V. Exa. 
Dizia eu, Sr. Presidente, que venho exercitando  
a tribuna unicamente animado pelos meus 
propósitos e pelas grandes responsabilidades que 
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me pesam sôbre os ombros de representar, no 
Parlamento Brasileiro, aquela nobre gente 
guararape, exemplo permanente de esforço, 
construção, trabalho idealismo pela grandeza do 
Brasil. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, quinto orador inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI *: – Sr. 
Presidente, creio não será um desprimor de minha 
parte abrir, neste recinto, o debate em tôrno do caso 
da autonomia do Distrito Federal, e não há 
deselegância em minha atitude uma vez que, nos 
jornais desta Cidade, lemos entrevistas dos 
eminentes Senadores Gilberto Marinho e Gaspar 
Velloso, nas quais a matéria é ventilada, chegando 
mesmo o ilustre relator da comissão Especial a 
antecipar seu parecer contrário à medida. 

Sr. Presidente, o que me alarmou na 
entrevista do nobre Vice-Líder da Maioria, Senador 
Gaspar Velloso, cujo nome declino com muita 
simpatia foi o tom em que S. Exa. a colocou 
causando a todos que pugnam por autonomia um 
desânimo consequente a tantos anos de lutas para 
têrmos afinal, o Prefeito autônomo desta Metrópole. 

Tanto é exato o que assevero que nobre 
Senador Gilberto Marinho, representante do Distrito 
Federal, apressou-se em declarar estar alerta e que 
pediria, mesmo, vista dêsse parecer. 

Não obstante, não termos ainda conhecimento 
dessa peça, que se deve animar de argumentos 
substanciais, contudo alguns dos considerando do 
ilustre Senador e meu prezado amigo, Gaspar 
Velloso, de certo modo trazem para todos nós, uma 
insegurança que desejo se desfaça, desde já. 

Declara S. Exa. 
"Como é sabido no dispositivo da 

Constituição alterado para possibilitar a eleição 
do prefeito carioca ficou estabelecido que essa 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

coincidiria com a do presidente da República. Mais 
tarde, desejosos de abreviar a providência já agora 
autorizada na Carta Magna, políticos cariocas, 
levaram a cabo um movimento visando a que a 
eleição se dê, não em 1960 – juntamente com a do 
futuro presidente – mas no ano próximo, ao mesmo 
tempo que a dos vereadores". 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
todo o prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Parece-me 
que o eminente Vice-Líder da Maioria incorre em 
formal equívoco. Não foram os políticos cariocas que 
pleitearam a apresentação dessa emenda. Ela nem 
mesmo é de autoria dos representantes cariocas, e 
se reveste portanto, da maior isenção. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Tenho 
a impressão de que foi assinada por todos os líderes 
desta Casa, sendo a iniciativa do Senador João 
Villasbôas, após entendimento com o líder Filinto 
Muller. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com o apoio 
da ilustre bancada da União Democrática Nacional 
nesta Casa. Notadamente a iniciativa partiu do seu 
brilhante leader. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Prosseguirei na leitura: 

"Nesse sentido é que foi elaborado o novo 
projeto de reforma da Constituição, ora em curso no 
Senado", 

E apresenta o Senador Gaspar Velloso as 
seguintes razões: 

 
AS RAZÕES 

 
– O fundamento do ponto de vista que 

sustento no meu parecer – esclareceu-nos o Sr. 
Gaspar Velloso – é o de que a antecipação do pleito 
não consulta, absolutamente, os interêsses 
nacionais, e, sobretudo, da administração federal. 

Sr. Presidente, em técnica jurídica,  
em técnica política, o nobre Senador, 
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nestas palavras, deixou-nos realmente admirados, 
mesmo porque não disse quais as razões, quais 
os imperativos de alto interêsse nacional, quais  
os motivos atinentes à própria administração 
federal. 

Se essa consulta perdura, temos que chegar à 
conclusão de que a autonomia só virá realmente em 
1960, não por vontade da Maioria, a que pertenço, 
mas em obediência ao preceito constitucional que 
não poderemos iludir. 

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

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
todo o prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permito 
permissão tão só para esclarecer, nesta altura, que 
quando se discutiu a emenda constitucional 
marcando a eleição do Prefeito, tive oportunidade 
de chamar a atenção dos membros da Comissão, 
declarando que a proposta era anterior. De maneira 
que foi marcada data coincidente com a eleição do 
Sr. Presidente da República, porque se pensava 
pudesse ser aprovada a emenda ainda em tempo. 
Chamei mesmo a atenção que no interêsse do 
Distrito Federal seria a coincidência da eleição do 
Prefeito com a dos Vereadores, à semelhança de 
que se procura fazer em todos os Estados. Para o 
Distrito Federal não havia êsse interêsse, e, 
mesmo, para o próprio Brasil, de conceder eleição 
do Prefeito coincidente com a do Presidente da 
República. Na Comissão, porém, foi objetado que 
não se poderia apresentar emenda à emenda 
constitucional. E assim, na ocasião, deixei bem 
claro que, embora aceitasse a medida de favorecer 
o Distrito Federal, preferíamos a coincidência. 
Agora, querer dilatar por mais dois anos, a eleição 
do Prefeito, com o único fito da coincidência com a 
eleição do Presidente da República, acho um 
absurdo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradeço a V. Exa. o aparte que esclarece a 
matéria. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite-me 
V. Exa. apresentar mais um argumento? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Apenas, por 
uma questão de técnica legislativa, de vez que 
emenda constitucional não comporta apresentação 
de emendas. E' que não tendo sido aprovado o 
projeto antes da eleição do Sr. Presidente da 
República, em 1955, passou, desta forma, para 
1960. Mas é claro que no espírito do autor da 
emenda estava a intenção de aproveitar a primeira 
eleição, que era coincidente com a do atual Sr. 
Presidente da República. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Exatamente. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – No 

entanto, o eminente Senador Gaspar Velloso 
concede-nos um raio de luz nessas trevas que já 
antevejo. Declara êle que existe o propósito de uma 
emenda constitucional – emenda do Deputado 
Gustavo Capanema – que regulará a matéria através 
da coincidência de mandatos, de modo a que as 
eleições se processem a um tempo só. 

Até aí, Sr. Presidente, eu ainda concederia, 
mas o que me deixou em suspenso foi de fato, a 
justificação inicial produzida na entrevista. Se 
aqueles motivos prevalecem, não sei se dessa 
emenda constitucional que ainda vai tramitar, não 
surgirão as mesmas razões, os mesmos motivos que 
inspiram o parecer, de modo a que, afinal, vejamos 
iludir, por uma contra-emenda, o propósito de vêr 
eleito o governador da cidade do Rio de Janeiro. 

Mas, Sr. Presidente, de qualquer modo, vou 
ler algumas notas que escrevi a respeito dêste caso, 
que, de certa forma, vêm corroborar os apartes há 
pouco proferidos pelos nobres representantes do 
Distrito Federal, Senadores Caiado de Castro e 
Gilberto Marinho. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Antes que V. 
Exa. leia as suas notas, e para não abusar de sua 
bondade, em aceitar as interrupções de sua brilhante 
oração... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Para 
mim é um prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – ...queria pedir 
a V. Exa. para abordar uma questão. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Todos os 
partidos lutaram e pregaram pela autonomia do 
Distrito Federal. Nós, do P.T.B. – e me incluo nesse 
meio – em todos os comícios que fizemos pró-
eleição do atual Senhor Presidente da República 
prometemos ao eleitorado a autonomia. Fiz vinte e 
oito comícios em todos os comícios que fizemos 
prometia, a eleição do prefeito, acentuando que a 
promessa era compromisso do Govêrno. Como 
agora a própria maioria – digamos a maioria, porque 
é o P.S.D. – está contra? Qual a explicação que 
vamos dar ao eleitorado depois do não cumprimento 
do que prometemos? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – O próprio Sr. 
Presidente da República empenhou sua palavra. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, fico intranqüilo com os têrmos da 
entrevista, porque se procura demonstrar que essa 
autonomia é inconveniente aos interêsses da nação 
e da administração federal. 

Ora, se é êste o motivo que justifica o parecer 
em contrário que será ou já foi oferecido. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Ainda não foi 
oferecido. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...na 
Comissão Especial, chegaremos ao seguinte 
raciocínio: os mesmos fundamentos, as mesmas 
razões poderão, amanhã, afastar essa autonomia 
inclusive através de Emenda Constitucional do 
Deputado Capanema. Se é verdade que 
atualmente a autonomia já está aprovada pela 
Emenda – do nosso dedicado e operoso ex-colega 
Senador Mozart Lago – acredito que também 
poderá vir a ser alterada através da outra  
Emenda. 

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

O SR. GILBERTO MARINHO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, requeiro  
a V. Exa. consulte a Casa sôbre se 
 

consente na prorrogação regimental da hora do 
Expediente, a fim de que o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti conclua a brilhante oração que 
vem fazendo. 

O SR. PRESIDENTE: – A Casa acaba de ouvir 
a solicitação do nobre Senador Gilberto Marinho. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 

Presidente, com meus agradecimentos a V. Exa., ao 
ilustre representante do Distrito Federal e à Casa, 
passo a ler as notas que redigi a respeito da matéria. 

(Lendo) "A emenda Constitucional número 2, 
que trata da autonomia do Distrito Federal, foi 
apresentada ao Senado a 7 de abril de 1954, e 
determinava que a primeira eleição do Prefeito se 
fizesse na mesma data do Presidente da República. 
Apresentava como justificação, para que essa 
primeira eleição se fizesse "no espaço de tempo 
mais curto possível", a fim de que o povo do Distrito 
Federal tivesse "o direito elementar da escolha 
democrática de seu governante". 

Com esse propósito, portanto, é que a Emenda 
admitia a exceção à regra da simultaneidade das 
eleições consagradas no artigo 1º. 

O projeto surgiu cerca de 18 meses antes da 
eleição presidencial de 3 de outubro de 1955. Se 
prevalecesse a regra da "simultaneidade também 
para a 1ª eleição do Prefeito, esta só teria lugar em 
outubro de 1958". 

O projeto, entretanto, querendo abreviar o 
tempo... 

(Interrompendo a leitura) 
Foi sempre este o propósito. 
(Lendo) ...aludindo à eleição presidencial de 

1955, indicava-a, como a oportunidade mais próxima 
em que deveria ocorrer a eleição. 

(Interrompendo a leitura) 
Vê-se, portanto, qual foi o espírito  

da emenda constitucional então apre- 
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sentada, que seria fazer-se com a própria eleição do 
Presidente da República, àquela época, a eleição do 
governador da Capital do País. 

(Lendo) Mas circunstâncias várias 
prolongaram a elaboração legislativa e, sòmente 
após êsse "pleito presidencial" a que o legislador 
pretendeu atender, é que o projeto se tornou lei. 

(Interrompendo a leitura) 
Na tramitação legislativa dêsse projeto, os dias 

correram, passaram-se os meses, e, ao contrário 
daquilo que era o espírito, o fim teleológico daquela 
lei, ocorreu que sòmente se converteu em obrigação, 
isto é, em norma legislativa, depois de realizada a 
eleição presidencial. Mas o espírito está claríssimo. 

Qual o propósito, a intenção do legislador? 
Que se queria, que se pretendeu naquela ocasião (?) 

(Lendo) O projeto, sob êsse aspecto, foi 
debatido na Câmara Federal. 

(Interrompendo a leitura) 
E aqui vai um pouco de história a que V. Exa., 

nobre Senador Caiado de Castro, há pouco, se 
referiu. 

(Lendo) E, aí, também cogitou-se de 
dispositivo expresso, a fim de esclarecer a intenção 
do legislador, determinando-se que a Justiça 
Eleitoral fixasse a data da eleição do Prefeito. 

Daí surgiu o seguinte dispositivo, aliás da 
Emenda Constitucional número 3, de 1951: 

"a primeira eleição do Prefeito efetuar-se-á no 
primeiro domingo, após 120 dias da promulgação 
desta emenda" 

Tal disposição, conforme reconheceu o 
Parecer aprovado pela Comissão Especial, só não 
foi introduzido "por um impedimento de ordem 
regimental". 

(Interrompendo a leitura) 
– a que frizou, ainda há pouco, Vossa Exa., 

Senador Caiado de Castro. 
(Lendo) E' que o art. 182, parágrafo 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados regia: 
"A Comissão Especial de Emenda à 

Constituição, dentro de 60 dias a contar da  
data em que a receber da Mesa, emitirá parecer 
 

que concluirá pela aprovação, ou não da emenda 
sem qualquer subemenda". 

(Interrompendo a leitura) 
Na linguagem regimental da Câmara dos 

Deputados, portanto. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – E' do 

Regimento Comum. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...e 

desta Casa, não se comportaria uma subemenda. 
Essa a razão determinante de não ter vingado 
aquêle propósito. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Exato. E 
justamente, por isso, não apresentei essa emenda. 
Tive a atenção despertada para essa parte a que V. 
Exa. se refere e fui informado de que o Regimento 
Interno não permitia a apresentação de emenda. V. 
Exa. está sendo brilhante e, mais uma vez, merece o 
agradecimento dos cariocas pela defesa que faz da 
autonomia. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado a V. Exa. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Aliás, V. Exa. 
tem nesta Casa posição das mais destacadas, como 
um dos líderes mais devotados e fugazes da 
autonomia carioca. Evidenciou reiteradamente essas 
suas qualidades, na luta instante e extrênua que foi a 
batalha pela vitória da mais acalentadora aspiração 
do povo do Distrito Federal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
obrigado. E' com grande orgulho e satisfação que 
proclamo, que, desde 1934, sou partidário da 
autonomia, conforme se poderá ver nos Anais 
daquela Casa, quando da Constituinte daquele ano. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Ainda ontem, 
a imprensa popular dava merecido relêvo às 
declarações de V. Exa., em abono da tese que está 
defendendo com tanto brilho, com o apoio do Senador 
Caiado de Castro e do seu modesto aparteante. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Prossigo, Sr. Presidente. (Lendo) Impedia, portanto, 
que, assim, se propusesse qualquer alteração ao 
projeto. Daí não ter sido a Emenda alterada na sua 
fase final. 
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Pretendiam, assim, os seus autores aludir à 
eleição de 1955. 

O elemento histórico, bem se vê, leva-nos à 
conclusão de que o legislador quis antecipar a 
primeira eleição, do Prefeito. 

O fim da lei, portanto, previsto no parágrafo 
único do art. 1º da emenda era criar a autonomia de 
fato, pela imediata eleição do Prefeito. Isto é, 
abreviava-se o tempo para essa eleição. 

A emenda do Deputado Chagas Freitas e de 
outros, inserida no Projeto nº 1.300 de 1956, da Câmara, 
que visava à Reforma Eleitoral, era a seguinte: 

Art. "A primeira eleição do Prefeito do Distrito 
Federal, cujo mandato terminará com a dos atuais 
vereadores, será realizada no primeiro domingo após 
120 (cento e vinte) dias contados da vigência desta lei". 

E tem a data de 5 de julho de 1952, tendo a 
Emenda Constitucional sido promulgada no dia 2 de 
julho de 1956. 

O eminente Deputado Chagas Freitas, invoca 
Carlos Maximiliano, para ajustar na interpretação a 
lei ao seu fim. 

E assim apresenta o seguinte tópico colhido na 
"Hermenêutica e Aplicação do Direito", página 189: 

14. "A hermenêutica sempre terá em vista o fim 
da lei, o resultado que a mesma precisa atingir em 
sua atuação prática. A norma enfeixa um conjunto de 
providências protetoras, julgadas necessárias para 
satisfazer a certas exigências econômicas e sociais; 
será interpretado de modo que melhor corresponda 
àquela finalidade e assegure plenamente a tutela do 
interêsse para a qual foi redigida. 

Levam-se em conta os esforços empregados 
para atingir determinado escopo, e inspirados 
pelos desígnios, anelos e receios que agitavam o 
país ou o mundo, quando a norma surgiu. O fim 
inspirou o dispositivo; deve por isso mesmo, 
também, servir para lhe limitar o conteúdo; retifica 
e completa os caracteres da hipótese legal e 
auxilia a precisar quais as espécies que na 
 

mesma se enquadram. Fixa o alcance, a 
possibilidade prática; pois impera a presunção de 
que o legislador haja pretendido editar um meio 
razoável e, entre os meios possíveis, escolhido o 
mais simples, adequado, eficaz". 

Diz o preclaro advogado e jurista: 
"ressalta que, dispondo o art. 1º da emenda 

Constitucional nº 2, no art. 1º, que as eleições de 
Prefeito e Vereadores serão feitas simultâneamente; 
entretanto, pelo parágrafo único dêsse artigo 
estabelece-se que a primeira eleição do Prefeito se 
realizará com a do Presidente da República para o 
próximo período governamental." 

Daí surgiu uma aparente contradição no novo 
texto constitucional. 

E conseguintemente sua exata aplicação "só 
poderá ter lugar através da exegese pelo Poder 
Judiciário ou por via de lei complementar." 

"O elemento histórico auxilia a exegese do 
código básico, mantida a cautela de só atribuir aos 
debates no seio da Constituinte o valor relativo que 
se deve dar em geral aos trabalhos parlamentares" 
(Hermenêutica e Aplicação do Direito", 5ª ed., página 
374). Entre os trabalhos preparatórios, aceitos, como 
elementos de hermenêutica, o nosso grande 
constitucionalista aponta os materiais legislativos – 
anteprojetos, projetos, pareceres no seio das 
comissões parlamentares, etc. (obra cit., página 
180). 

Sugere, então, para clareza da interpretação 
da lei, que não pode levar ao absurdo, aplicá-la 
através de emenda, como norma complementar, 
desta sorte considerando como "Não escrito o 
dispositivo do parágrafo único do art. 1º da Emenda". 

E indica, como subsídio que não é para se 
desprezar, um exemplo apontado por Carlos 
Maximiliano: 

"O conceito de clareza é relativo; o que a 
um parece evidente, antolha-se obscuro e  
dúbio a outro, por ser este menos atilado e 
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culto, ou por examinar o texto sob um prisma 
diferente ou diversa orientação. 

Basta, às vêzes, passar do exame superficial 
para o rigoroso, sobretudo e jogar com o elemento 
histórico, o sistemático e os valores jurídico-sociais; 
logo se verificará ser menos translúcida a forma do 
que se julgava a princípio. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Exa. 
sustenta, com muita propriedade, a relatividade do 
conceito de clareza; é sabido que hoje caiu em 
inteiro desuso o velho brocardo – "interpretatio 
cessat in claris"; perdeu a segurança, em virtude do 
conceito relativo da clareza, que V. Exa. neste 
momento acentua. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Exatamente. (Lendo): 

"Dia a dia, no fôro e nas Câmaras se acaloram 
os debates sôbre textos de uma clareza meridiana – 
e os próprios juízes, em sua maioria tradicionalistas, 
discutem e afinal decidem sôbre a verdadeira 
exegese de normas aparentemente perfeitas." 

(Lendo) 
O art. 60, letra "d", da Constituição de 1891, 

por exemplo, atribui competência à Justiça Federal 
para processar e julgar – "os litígios entre um Estado 
e cidadãos de outra, ou entre cidadãos de Estados 
diversos, diversificando as leis destes". 

O texto é claríssimo; entretanto foi objeto de 
disputa, em que triunfou o parecer, baseado no 
elemento histórico, e tendente a eliminar as quatro 
últimas palavras, considerá-las como se não foram 
escritas (o grifo é nosso), porque prevaleceram por 
engano; deveriam ter sido expungidas na redação 
final do código supremo" (obra cit., pág. 55). 

"19. A interpretação leva a considerar-se não 
escrito o citado parágrafo único, que é incompatível com 
 

o art. 1º da Emenda, do qual é acessório. Isso, 
consoante ainda a boa regra de hermenêutica, que 
reza: "Se uma disposição é acessória e incompatível 
com a principal, prevalece a última (C. Maximiliano, 
obra cit. pág. 170). 

20. Que compatibilidade pode haver entre uma 
norma principal que prevê eleições simultâneas de 
Prefeito e Vereadores em 1958, 1962, 1966, etc. e 
outra, acessória, que determina a eleição do Prefeito 
para 1960, 1964, 1968, etc.? 

Nada mais jurídico, portanto, do que 
considerar-se a prevalência da regra consignada no 
artigo 1º da Emenda e dar-se-lhe norma 
complementar, em lei ordinária, fixando para data 
certa a primeira eleição do Prefeito. 

Complementa-se, dêsse modo, a Emenda 
Constitucional nº 2 na parte do seu dispositivo 
inicial que pode prevalecer, e dentro da mais 
rigorosa fidelidade ao sentido do novo preceito 
constitucional. 

Essa norma complementar só poderia ter a 
sua constitucionalidade posta em dúvida, se o 
parágrafo único não se houvesse tornado inoperante, 
inexistente, face a todos os critérios de interpretação. 

Torna-se, assim, realidade uma das mais 
justas, nobres e antigas aspirações do povo do 
Distrito Federal, que quer assumir imediatamente a 
responsabilidade de reger o seu próprio destino. 

E continua essa argumentação incisiva, com 
clareza meridiana: 

21. Por outro lado, se é verdade que "a 
interpretação autêntica do texto constitucional só se 
obtém pelo processo estabelecido no artigo 217 da 
Constituição de 1946, isto é, por meio de emenda ao 
estatuto básico" (Maximiliano, obra cit., pág. 379), 
também é exato que a parágrafo único do art. 1º da 
Emenda Constitucional nº 2 é disposição transitória, 
pertinente à Lei Orgânica, a que alude o art. 12 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 
18-IX-1946. Como disposição dessa categoria, 
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admitiria a rigor, a interpretação autêntica por via de 
lei ordinária 

Em conseqüência, o preceito da emenda 
poderá ser encarado, ainda, como interpretação 
autêntica, com o valor de exegese obrigatória. 

Interpretação emanada do próprio Poder que 
fêz a ato, cujo sentido e alcance a emenda declara. 

Interpretação decorrente dos materiais 
legislativos, que, se perdem o seu prestígio em 
relação à lei antiga, mantêm-no intato, entretanto, 
quanto à lei nova: 

"Sucede o contrário com a lei nova; as 
circunstâncias, que rodearam a elaboração do 
texto, persistem ainda; atuam os mesmos fatôres 
sociais, nenhum progresso apreciável; perduram 
para a coletividade os objetivas econômicos, as 
aspirações justas, os hábitos adquiridos, os usos 
e costumes" (Maximiliano, obra cit., pág.  
80). 

Na hipótese, achamo-nos no tempo 
imediatamente posterior à lei em que a tarefa do 
exegeta é fàcilmente realizável. Não, se trata de 
intérprete moderno da lei antiga, mas, sim, de 
intérprete moderno da lei recentíssima. 

Por tudo isso, parece-nos que a emenda ora 
formulada deve integrar a nova lei reguladora dos 
pleitos". 

Como sabemos, o elemento político precede o 
jurídico. 

E como ensina Pontes de Miranda: "A regra 
jurídica pode ser considerada em si, ou como parte 
de regra jurídica, que contenha a completa 
regulação do fato, grupo de fatos ou conjunto de 
fatos. Nem sempre a proposição, que se toma 
como regra jurídica, exaure o esquema de direção; 
nem sempre a proposição corresponde a uma só 
regra jurídica. A técnica jurídica ressente-se da 
gramaticalidade das suas normas e nem sempre 
atinge a grau suficiente de logicidade. Por outro 
lado, há lapsos preenchíveis por interpretação, ou 
pelas regras jurídicas de outras fontes, o que  
torna singularmente composto o material com  
que trabalhou, na explicitação do sistema, o 
jurista. Não importa a redação, a formulação, da 
regra jurídica; o que importa é o seu conteú- 
 

do, o seu sentido, tal como resulta do que "se diz" 
nela e do que "é dito no sistema" (Comentário à 
Constituição de 1946, 2ª edição, vol. 1, pág. 94, "in 
fine"). 

E ainda: 
"A constituição não precisa conter regra 

jurídica de interpretação, para dizer como devem 
interpretá-la juízes, juristas e o povo. O seu texto 
refere-se a princípios de regras especiais, com que 
se lhe há de revelar todo o sistema. O Método de 
Fontes e Interpretação da Constituição é o que 
resulta do sistema de sobredireito que ela supõe e 
daquilo que, em cada momento, é a convicção da 
ciência no tocante a interpretação das leis, 
especialmente à interpretação das Constituições. 
Não se há de inquirir a que pensavam os 
legisladores constituintes e sim o que se colhe de 
pensamento no texto definitivo, que se publicou, 
segundo o que a ciência aponta como pensamento 
constitucional. A Constituição não tem cordão 
umbelical, que a solde aos chamados trabalhos 
preparatórios ou discussões. Ela, exprime sistema, 
que passou a ser totalmente independente dos que a 
fizeram, mesmo porque os que a fizeram não 
tentaram se não o possível e, vencidos ou não, o seu 
pensamento nunca se identificaria com o 
pensamento de todo o sistema" (Ob. cit., vol. cit., 
pág. 133). 

Se a técnica constitucional é meio e não fim, 
isto é, meia para assegurar os fins do Estado; e se, 
como ensina Pontes de Miranda: "tôda Constituição 
contemporânea precisa ser obra meditada, profunda, 
de ciência política e de arte política, de ciência jurídica 
e de técnica jurídica", não é possível, arrimado a uma 
argumentação gramatical, examinar a emenda 
constitucional em debate, para, afinal, proclamar 
simploriamente a sua inconstitucionalidade. 

E' que: 
"Na interpretação das regras gerais da 

Constituição, deve-se procurar, de antemão, saber qual 
o interêsse que o texto tem por fito proteger. E' o ponto 
mais rijo, mais sólido, – o conceito central, em que se há 
de apoiar a investigação exegética. Com isso não se 
proscreve a exploração lógica. Só se adotará critério de 
interpretação restritiva quando haja, na própria regra ou 
  



– 641 – 
 
noutra, outro interêsse que passe à frente. Por isso é 
êrro dizer-se que os preceitos constitucionais se 
interpretam sempre com restrições. De regra, o 
procedimento do intérprete obedece a outras 
sugestões, e é acertado que se formule do seguinte 
modo: se há mais de uma interpretação da mesma 
regra jurídica inserta na Constituição, há de preferir-
se aquela que lhe insufle a mais ampla extensão 
jurídica (THOMA)". 

Terá sido o caso da emenda que mandava fazer 
a eleição para Presidente da República. (Lendo): 

O mesmo vale quando há mais de uma 
interpretação de que sejam suscetíveis duas ou mais 
regras consideradas em conjunto, ou de que seja 
suscetível proposição extraída, segundo os 
princípios, de duas ou mais regras. A restrição é 
excepcional". (Ob. cit., vol. cit., pág. 196). 

Vem a talho de foice, ponderar um dos 
argumentos da emenda: 

"A interpretação leva a considerar-se não 
escrito o citado parágrafo único, que é incompatível 
com o art. 1º da Emenda, do qual é acessório. Isso, 
consoante ainda a boa regra de hermenêutica, que 
reza:"Se uma disposição é acessória e incompatível 
com a principal, prevalece a última". (Carlos 
Maximiliano, Hermenêutica, pág. 170). 

E indaga: 
"Sua compatibilidade pode haver entre uma 

norma principal que prevê eleições simultâneas de 
Prefeito e Vereadores em 1958, 1962, 1966, etc., e 
outra acessória, que determina a eleição do Prefeito 
para 1960, 1964, 1968, etc." 

Nada mais jurídico, portanto, do que 
considerar-se a prevalência da regra consignada no 
art. 1º da Emenda e dar-se-lhe norma complementar, 
em lei ordinária, fixando para data certa a primeira 
eleição de Prefeito". 

Sr. Presidente, como dizia, inicialmente, não nos 
satisfizemos – nós do Partido Social Progressista, que 
tivemos a grande honra de, pela primeira vez, fazer 
vingar essa emenda constitucional – pela apresentação 
que lhe fêz o então Senador Mozart Lago, com as 
palavras, que merecem explicação, do eminente colega 
Senador Gaspar Velloso. 

Se S. Exa. se limitara a declarar-se 
contrário à emenda, em virtude, apenas,  
de aguardar o Projeto do Deputado 
 

Gustavo Capanema, referente à coincidência de 
mandatos, de certo modo, admitiríamos seu ponto 
de vista e, levando mais longe, com êle 
concordaríamos. Na verdade, porém, o 
comentário expendido na entrevista alarmou-nos, 
porque em tôrno do assunto da autonomia do 
Distrito Federal, não obstante a proclamação de 
apôio dos diferentes partidos, infelizmente, todos 
os motivos procrastinadores da medida servem 
para que, tão cedo, não venha converter-se em 
realidade. 

Dir-se-á, Sr. Presidente, que, já agora, a 
autonomia é indiscutível, que realmente, virá, por 
circunstância óbvia, porque é disposição 
constitucional. Obtemperarei a essa argumentação, 
que desnecessária se fazia, então, a linguagem do 
eminente Vice-Líder da Maioria, também membro do 
Partida Social Democrático, e, conseqüentemente, 
deveria S. Exa. ter afrontado a matéria, dando logo a 
segurança insubstituível, irreprimível, certa, positiva, 
formalíssima, de que o seu Partido estava a favor da 
autonomia e que quanto antes, lhe traria sua 
aprovação. 

Integrando o Partido Social Democrático a 
Maioria desta Casa, e contando com o maior 
número de Senadores, o linguajar de que usa, Sr. 
Presidente – e não me estou deslinguando ao 
apreciá-la – a nós que pugnamos, que lutamos, 
que vimos de muitos anos batalhando pela 
autonomia do Distrito Federal, deixa-nos atônitos, 
na dúvida se, em breve prazo, converter-se-á ou 
não em realidade essa aspiração justa do povo 
carioca. 

A entrevista, Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, não suscitou, apenas, o meu 
comentário. Não foi sòmente eu quem se sentiu 
pouco à vontade diante da opinião que a "A Noite" 
concedeu, em derredor do momentoso assunto, o 
relator da Comissão especial Senador Gaspar 
Velloso. 

O ilustre Senador Gilberto Marinho, também 
em entrevista ao mesmo órgão de publicidade, 
manifesta-se da seguinte maneira: 

"E' Verdade ou Mentira, que se o parecer 
do Senador Gaspar Velloso, fôr contrário  
à emenda que autoriza as eleições para  
prefeito no próximo ano, o Senador Gilber- 
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to Marinho pedirá vistas do projeto e dará parecer 
favorável? 

– E' Verdade. Estou informado que o 
Senador Gaspar Velloso se pronunciará 
contràriamente à aprovação da emenda que fixa 
para outubro do ano vindouro a eleição do 
Prefeito desta cidade. Se vier a positivar-se 
aquela atitude pedirei vista do projeto para dar 
meu parecer favorável – afirma o Senador 
Gilberto Marinha. 

Segundo ainda, a opinião do Senador pelo 
Distrito Federal, todos os membros da Comissão de 
Constituição e Justiça, a quem está afeto o estudo 
da emenda, já se comprometeram em dar voto 
favorável ao seu parecer". 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
todo o prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Há, na 
notícia, equívocos. Não se trata da Comissão de 
Constituição e Justiça, mas da Especial. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: Estou-
me limitando à leitura. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Faço a 
retificação, porque se trata de equívoco de redação. 
E, aliás; não consultei nenhum colega daquele órgão 
do Senado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Registro, com muito prazer, no meu discurso a 
retificação de Vossa Excelência. 

"Após a batalha, podemos assim chamar, 
que se travou pela aprovação da Autonomia, nada 
mais justo, que os cariocas escolham o seu 
prefeito, pela maneira mais simples, democrática e 
rápida – o voto. Não se compreende que os 
partidários da autonomia, depois de tanta luta pela 
conquista daquela magna reivindicação, se 
conformem, sem luta, com o adiamento da 
efetivação da mesma". 

Ora, Sr. Presidente, como vemos,  
tanto eu como o eminente Senador Gilberto 
Marinho, e o não menos preclaro 
 

Senador Caiado de Castro, desejaríamos que, no 
particular, houvesse manifestação insofismável, clara, 
positivíssima dos responsáveis partidários nesta 
Casa. Faço-lhes um pedido amigo – não lhes lanço 
um repto, porque julgo pueril: – venham exprimir o seu 
ponto de vista, de modo a que se fixem as atitudes. 

Não posso compreender, Sr. Presidente, que 
depois de todo o histórico que acabei de fazer, 
depois de todos êsses passos de um verdadeiro 
calvário para a autonomia do Distrito Federal, ainda 
surjam expedientes, negativas, tendentes a iludir 
êsse grande objetivo de povo tão digno da nossa 
amizade, sobretudo, quando, se trata do que ocorre 
em quase tôdas as capitais do mundo – a autonomia. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Exa. agiu 
com muita inspiração, ao solicitar uma palavra 
esclarecedora dos membros da Maioria, para que 
fique bem positivada sua posição. Quando se votou 
a autonomia, é claro, que nos pronunciamos quanto 
à sua conveniência. Dizer-se, agora, que é 
inconveniente, mesmo alegando-se que o seja em 
relação ao tempo, é preciso esclarecer. Foi oportuno 
o apelo de V. Exa. à Maioria. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Seria e caso 
de se perguntar por que êsses inconvenientes não 
foram notados pelo então candidato à Presidência da 
República e atual Presidente, que, em declaração 
pública, demonstrou, mais de uma vez, solidariedade 
a essa aspiração. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. Exa. 
tem razão e não é outra coisa o que estou fazendo 
desta tribuna – lançando o meu grito de apêlo, de 
amizade para que essa situação se esclareça de modo 
a não deixar qualquer dúvida no espírito público. 

Sr. Presidente, a história da autonomia do 
Distrito Federal não é, como deveria ser, pacífica. 

O nosso primeiro prefeito, o grande  
Pedro Ernesto, passou pelas mais dolorosas 
amarguras. 
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A Prefeitura não é cargo para o qual se 
navegue, através de águas mansas. E' difícil, é 
áspero, e exige qualidades excepcionais, mormente 
quando os Governos, não compenetrados das suas 
obrigações constitucionais, criam obstáculos, 
entraves à atuação dos respectivos prefeitos. Os 
Governos exercitam o Poder o Poder Legislativo cria 
as leis; a essas leis os governantes devem integral 
obediência. São delas órgãos de execução todos 
aquêles que administram, desde o Presidente da 
República até – na hierarquia – o mais humilde dos 
funcionários; mas quando um Govêrno se deslustra, 
pretendendo criar. na esfera da movimentação dos 
podêres, obstáculos a um dêles, êsse Govêrno entra 
numa fase anárquica, desvirtua as Instituições e 
contribui para que as leis não sejam respeitadas, 
desmoralizando a si mesma e ao Poder Legislativo. 

Ora, Sr. Presidente, argumentar-se que 
poderia, nesta metrópole, surgir entre o Sr. 
Presidente da República e o Prefeito eleito pelo 
povo, desavenças, desentendimentos... 

O SR. PRESIDENTE: – (fazendo soar os 
tímpanos) – Lembro ao nobre orador que faltam dois 
minutos para terminar a prorrogação concedida. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vou 
terminar, Sr. Presidente. 

...seria admitir, por indução, que um dêsses 
órgãos teria como objetiva, como intuito, opor-se ao 
outro criar-lhe dificuldades, impedí-lo de exercer 
funcionalmente suas prerrogativas. 

Neste caso, Sr. Presidente, chegaríamos à 
triste e lamentável conclusão de que, de fato, a 
democracia não funciona em nosso País; que não 
estamos aptos a exercê-la. E, Sr. Presidente, 
prevalecendo êsse ponto de vista, nada poderíamos 
fazer, porque, com efeito, já não teríamos Govêrno, já 
não teríamos nada, nem mesmo como definir a 
atuação do Poder Público, em face das normas legais. 

Sr. Presidente, vou terminar conclamando a 
União Democrática Nacional, na voz dos seus 
eminentes líderes, ao Partido Social Democrático, 
na voz dos seus preclaros líderes, aos demais 
partidos  que aqui dão o seu aplauso à 
 

 

autonomia do Distrito Federal – entre eles o meu 
Partido – para que venham cerrar fileiras em tôrno 
dêsse compromisso de honra. 

Não é possível fujamos, Srs. Senadores, a um 
compromisso de honra, a um compromisso moral 
que tomamos espontaneamente. 

Que dirão de nós aqueles que julgam nossas 
atitudes? Como poderemos encarar nossos 
propósitos daqui por diante? Que valerá a palavra de 
um Senador da República se, na primeira azinhaga, 
no primeiro desvão, nós fugimos àquilo que 
acertamos de coração ingente? 

Sr. Presidente, espero que, sôbre o problema 
da autonomia do Distrito Federal, melhor examinada 
a espécie, o Senado devida com a clarividência e 
com aquêle alto espírito publico que lhe são 
peculiares. (Muito bem; muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 
Cavalcanti, o Sr. Lima Teixeira deixa a cadeira da 
Presidência, ocupando-a o Sr. Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa projeto 
de lei proposto pelo nobre Senador Rodrigo Lobo. 

Lido e apoiado, vai ás Comissões de 
Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de 
Finanças o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 15, DE 1957 
 
Estende aos empregados em Serviços 

Públicos os benefícios da Lei nº 283, de 24 de maio 
de 1948. 

 
Art. 1º São extensivos a todos os empregados 

em Serviços Públicos os benefícios da Lei nº 283, de 
24 de maio de 1948. 

Art. 2º Entende-se por empregados em 
Serviços Públicos todos os servidores de 
empresas que explorem os serviços de luz e  
fôrça e de telefones e que sejam associados  
das Caixas de Aposentadoria e Pensões  
dos Ferroviários e Empregados em Serviços 
Públicos. 
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Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
Pela Lei nº 283, de 24 de maio de 1948, foram 

assegurados a todos os funcionários civis e militares, 
que durante o período de dez anos consecutivos não 
se afastarem do exercício de suas funções o direito a 
licença especial de seis meses, por decênio e com 
vencimentos integrais. Posteriormente, pela Lei 
número 1.278, de 16 de dezembro de 1950, ditos 
benefícios foram também assegurados aos 
empregados das Estradas de Ferro da União, 
inclusive as que se achavam sob o regime de 
arrendamento e aos servidores das autarquias 
federais e paraestatais. 

Aconteceu, porém, que sendo, tanto os 
ferroviários, como os empregados em serviços 
públicos, contribuintes obrigatórios das Caixas de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e 
Empregados em Serviços Públicos, ou seja a 
CAPFESP, não otiveram os últimos, ou sejam, os 
empregados em serviços públicos, servidores que 
são das emprêsas que exploram os serviços de luz e 
fôrça e de telefones, no país, os benefícios da Lei nº 
1.278, de 16 de dezembro de 1950, que estendeu 
tais benefícios sómente aos ferroviários. 

Não é justo, portanto, que um numeroso grupo 
de empregados em serviços públicos seja excluído 
dos benefícios da Lei nº 293, de 24 de maio de 1948, 
quando todos os servidores de autarquias federais e 
paraestatais, bem como os empregados em estradas 
de ferro, foram contemplados com os benefícios da 
referida lei, sabendo-se, como se sabe, que ditos 
empregados de emprêsas que exploram os serviços 
públicos prestam serviços que muitas vezes 
oferecem perigo de vida ou são prestados em 
localidades insalubres, e concorrem para a economia 
nacional de forma decisiva, estando a exigir 
constante atenção e grande responsabilidade. 

Justo é, pois, que, como os demais servidores 
da União, das autarquias federais e paraestatais e 
dos empregados em estradas de ferro, êstes últimos 
associados que são da mesma Caixa de 
 

Aposentadoria e Pensões, venham a gozar de iguais 
direitos e benefícios. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1957. – 
Rodrigo Lobo. 

 
LEI Nº 283 – DE 24 DE MAIO DE 1948 

 
Assegura Licença Especial aos Funcionários 

Públicos, Civis e Militares. 
 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Ao funcionário público, civil ou militar, 

que durante o período de dez anos consecutivos, 
não se afastar do exercício de suas funções, é 
assegurado o direito à Licença especial de 6 meses, 
por decênio e com vencimentos integrais. 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste 
artigo, não se lhe deduzirá o afastamento do 
exercício das funções: 

a) se por motivo de nojo ou de gala, desde que 
não superior a oito dias; 

b) se em virtude de faltas justificadas; 
c) se de licença por 6 meses. por tratamento 

de saúde. 
Art. 2º A licença concedida nos têrmos desta 

Lei, é isenta de sêlo e sua duração não influirá na 
contagem de tempo para efeito de promoção, 
aposentadoria, reforma ou gratificação adicional. 

Art. 3º O cálculo da tempo de efetivo exercício 
que assegure o direito a licença especial, será feito 
por um ou mais decênios completos; interrompe-se 
cada período de dez anos sempre que se der o 
afastamento, salvo nos casos a que se refere o 
parágrafo único do art. 1º. 

Art. 4º As licenças especiais, poderão ser 
gozadas em parcelas, de 3 e 2 meses, por ano civil, 
respectivamente. 

Art. 5º As vagas, transitórias, decorrentes da 
concessão de licença-prêmio, só serão 
preenchidas por funcionários públicos da mesma 
ou de outra repartição, sem direito a quaisquer 
vantagens além das peculiares ao seu próprio 
cargo ou função. 
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Art. 6º Deferido o requerimento da licença 
especial só entrará no gozo desta o funcionário, 
observada para tal a escala estabelecida, ou 
determinação do chefe da Repartição competente. 

Art. 7º Será contado em dôbro, para o efeito 
de aposentadoria ou reforma, o tempo das licenças 
especiais que o funcionário não houver gozado. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1948, 127º da 
Independência e 60º da República. – Eurico Dutra. – 
Adroaldo Mesquita da Costa. – Silvio de Noronha. – 
Canrobert P. da Costa. – Raul Fernandes. – Correia 
e Castro. – Clóvis Pestana – Daniel de Carvalho – 
Clemente Mariani. – Morvan Figueiredo. – Armando 
Trompowslry. 

 
LEI Nº 1.278, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1950 

 
Estende aos Empregados das Estradas de 

Ferro da União e aos servidores das autarquias 
federais e paraestatais os benefícios da Lei nº 283, 
de 24 de maio de 1948. 

 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º São extensivos aos empregados das 

Estradas de Ferro da União, inclusive as que se 
acham sôbre o regime das autarquias federais e 
paraestatais os benefícios da Lei nº 283, de 24 de 
maio dê 1948. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1950, 129º 
da Independência e 62º da República. – Eurico 
Gaspar Dutra. – João Valdetaro de Amorim e Mello. 
– Marcial Dias Pequeno. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido um 
requerimento. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 195, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 123, letra "a", do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 18, de 1957, a fim de que 
 

possa figurar na Ordem do Dia da sessão seguinte: 
Sala das Sessões, em 27-5-57. – Filinto 

Müller. 
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 

Câmara nº 18, de 1957, figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Vai ser lida comunicação encaminhada à 
Mesa. 

E' lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Senhor Presidente: 
Encontrando-se licenciado o Senhor Senador 

Paulo Fernandes solicito a V. Exa. se digne designar 
substituto temporário, na Comissão Especial incumbida 
de elaborar os Projetos do Código Eleitoral e Partidário. 

Atenciosas saudações. – João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 

solicitação de que trata o ofício que acaba de ser 
lido, designo o nobre Senador Lameira Bittencourt. 

Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 
Sebastião Archer. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 196, DE 1957 
 
Requeiro, nos têrmos do nosso Regimento 

Interno, noventa e cinco dias de licença a partir do 
dia 27 do corrente. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 1957. – 
Sebastião Archer. 

O SR. PRESIDENTE: – Conforme se verifica, 
do texto do requerimento aprovado, a licença foi 
concedida a partir da presente data. 

Para substituir o Senhor Senador Sebastião 
Archer na representação do Estado do Maranhão 
durante a licença, convoco o seu suplente, Senhor 
Remy Archer. 

Sôbre a mesa outro requerimento. 
E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 197, DE 1957 
 
Requeiro nos têrmos do Regimento  

a transcrição nos Anais do Senado de duas  
notas publicadas no "Diário Ca- 
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rioca", de 26 do mês em curso, sob os títulos 
"Manobras pacifistas" e "Os governadores". 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1957. – 
Nelson Firmo. 

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

Vai ser lido mais um requerimento. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 198, DE 1957 
 
Requeremos, nos têrmos do art. 124, alínea 

"c", do Regimento Interno, não haja sessão, nem 
funcione a Secretaria no dia 30 do corrente, data 
dedicada à Ascenção do Senhor. 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1957. – 
Mourão Vieira. – Gilberto Marinho. – Francisco 
Gallotti. – Rui Palmeira. – Daniel Krieger. – 
Fernandes Távora. – João Villasbôas. – Argemiro de 
Figueiredo. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Neves 
da Rocha. – Rodrigues Lobo. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei 

da Câmara número 2, de 1957, que cria a Escola 
Agrícola de Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do 
Sul, e dá outras providências (incluído em Ordem do 
Dia, em virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Daniel 
Krieger); tendo Pareceres I – Sôbre o Projeto (ns. 134 a 
136, de 1957), favoráveis, das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Educação e Cultura; e de 
Finanças. II – Sôbre o Substitutivo de Plenário 
(números 369, 370 e 371, de 1957); da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; da 
Comissão de Educação e Cultura, favorável, com 
subemenda; e da Comissão de Finanças, favorável ao 
Substitutivo e á subemenda. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Na forma  

do Regimento, abro a discussão especial  
da emenda e subemenda. (Pausa). 

Nenhum Senador solicitando a palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

Em votação a subemenda, supressiva, 
oferecida pela Comissão de Educação e Cultura, 
assim redigida: 

 
"SUBEMENDA Nº 1-C 

 
Ao art. 5º da emenda substitutiva do Senador 

Novaes Filho, a que se refere o parecer anexo da 
Comissão de Educação e Cultura: 

"Suprima-se o art. 5° da Emenda substitutiva 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1957". 

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

Está aprovada. 
Passa-se à votação da emenda substitutiva, 

que, na forma do Regimento, deve ser realizada, 
artigo por artigo, salvo o de nº 5, já suprimido pela 
aprovação da subemenda. 

Em votação o art. 1º da substitutivo. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
São sucessivamente aprovados os arts. 2º, 3º, 

4º e 6º. 
São os seguintes as artigos aprovados: 
Art. 1º São criadas, no Ministério da 

Agricultura, a Escola Agrícola de Passo Fundo e a 
Escola de Iniciação Agrícola de Frederico 
Westphalen, no Rio Grande do Sul, subordinadas à 
Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, 
para ministrar os cursos previstos no Decreto-lei nº 
9.613, de 20 de agôsto de 1956 – Lei Orgânica do 
Ensino Agrícola. 

Art. 2º A construção e instalação da Escola 
Agrícola de Passo Fundo será feita em 
cooperação com a Estação Experimental de 
Passo Fundo, do Serviço Nacional de Pesquisas 
Agronômicas, mantida pela Ministério da 
Agricultura, naquêle Município, utilizando-se, para 
isso, das benfeitorias que se fizerem necessárias, 
e as da Escola de Iniciação Agrícola de Frederico 
Westphalen, na área de terras oferecidas 
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em doação pelo Estado do Rio Grande do Sul, com 
localização nas proximidades da referida cidade. 

Art. 3º Para atender às despesas com o início 
dos seus trabalhos, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de cruzeiros), sendo Cr$ 8.000.000,00 para 
a Escola Agrícola e Cr$ 7.000.000,00 para a Escola 
de Iniciação Agrícola, importâncias a incorporar-se 
às dotações destinadas à instalação ou manutenção 
das escolas de que trata a Lei Orgânica do Ensino 
Agrícola. 

Art. 4º Ficam transferidos para a Escola de 
Iniciação Agrícola de Frederico Westphalen, os 
saldos de dotações orçamentárias a elas destinados, 
para a instalação em regime de acôrdo com o Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 6º Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

E' o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 2, DE 1957 

 
(Nº 1.593-C, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria a Escola Agrícola de Passo Fundo, no 

Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º E' criada, no Ministério da Agricultura, a 

Escola Agrícola de Passo Fundo, no Estado do Rio 
Grande do Sul, subordinada à Superintendência do 
Ensino Agrícola e Veterinário, para ministrar os 
cursos previstos no Decreto-lei nº 9.613, de 20 de 
agôsto de 1946 – Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 

Art. 2º A instalação da Escola será feita em 
cooperação com a Estação Experimental de Passo 
Fundo, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, 
mantida pelo Ministério da Agricultura naquele Município, 
utilizando-se para isso as benfeitorias que se fizerem 
necessárias. 

Art. 3º Para atender às despesas com o início 
dos seus trabalhos, fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial 
de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), 
importância que nos orçamentos dos exercícios 
subseqüentes à sua criação, passará a incorporar-se 
às dotações destinadas à manutenção das escolas de 
que trata a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Redação. 

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 68, de 1957, que abre, ao Congresso 
Nacional – Câmara dos Deputados – o crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 para pagamento á 
Fundação Getúlio Vargas pela prestação de 
assistência técnica à Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira (incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador 
Daniel Krieger); tendo pareceres sob números 338 e 
368, de 1957, da Comissão de Finanças, favoráveis 
ao Projeto e á Emenda de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto e a Emenda. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

 
EMENDA Nº 1 

 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art. – É, também, aberto ao Congresso 

Nacional – Senado Federal, o crédito especial de Cr$ 
723.400,00 (setecentos e vinte e três mil e 
quatrocentos cruzeiros), para atender ao paga- 
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mento da diferença de subsídios devida em face do 
disposto no artigo 48, número I, b, da Constituição 
Federal e do artigo 10, parágrafo 1º do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 68, DE 1957 

 
(Nº 931-D, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Abre ao Congresso Nacional – Câmara dos 

Deputados – o crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00 para pagamento à Fundação Getúlio 
Vargas pela prestação de assistência técnica à 
Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto ao Congresso Nacional – 

Câmara dos Deputados – o crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), para 
pagamento à Fundação Getúlio Vargas, pela 
prestação de assistência técnica à Comissão de 
Orçamento e Fiscalização Financeira, de acôrdo com 
a proposta publicada na edição do "Diário do 
Congresso Nacional" (Seção I), de 20 de setembro 
de 1955. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Na forma do avulso 
distribuído ao Plenário, dever-se-ia passar à discussão 
única do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1956; há, 
entretanto, requerimento de preferência, que vai ser lido 
pelo Senhor 1º Secretário. 

É lido e, sem debate, aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº199, DE 1957 
 

Nos têrmos do artigo 126, letra i, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 11, de 1957, a fim de ser apreciado em 
primeiro lugar, após as matérias em votação. 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1957. – 
Filinto Müller. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 11, de 1957, que concede pensão especial de 
Cr$ 3.000,00 mensais a Carminha Paes de Abreu, viúva 
do jornalista Raimundo Vilela de Abreu, tendo pareceres 
favoráveis, sob números 307 e 308, de 1957, das 
Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. (Pausa). 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar a 

votação) *: – Senhor Presidente, o Projeto em votação 
encerra uma das muitas liberalidades que a cada passo 
o Congresso vem votando, no sentido de conceder 
pensões vitalícias sem quaisquer razões justificadas. 

Pretende-se outorgar a pensão de Cr$ 
3.000,00 mensais a Carminha Paes de Abreu, viúva 
do jornalista Raimundo Vilela de Abreu. 

Confesso minha ignorância relativamente a 
êsse homem de imprensa, bem como quanto à sua 
projeção na vida publicitária brasileira. Aliás, os 
pareceres que acompanham a proposição, nada 
esclarecem, neste sentido. 

O da honrada Comissão de Constituição e 
Justiça declara apenas isto: 

"Profissional brilhante e entusiasta defensor das 
boas causas públicas" – e isto se pode dizer de todos os 
jornalistas brasileiros – "segundo refere a justificação do 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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Projeto, o jornalista Raimundo Vilela de Abreu, 
"assumindo em relação a cada problema político, 
econômico e social, posição e atitudes nem sempre 
coincidentes com o resguardo dos seus interêsses 
materiais próprios, seus e de sua família, deixou ao 
desamparo viúva e mais de uma dezena de filhos, os 
quais merecem, sem nenhuma dúvida, a ajuda e a 
proteção do poder público". 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Todo jornalista 
honesto, quando morre, deixa a família ao 
desamparo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., que vem completar meu 
pensamento. Jornalista profissional há quarenta 
anos, conheço a vida de inúmeros colegas, todos 
vítimas do seu idealismo que sacrificam interêsses 
materiais. 

Se começarmos a conceder pensões dessa 
natureza, teremos de amparar a grande classe de 
jornalistas brasileiros, porque quase todos se 
enquadram dentro do presente Projeto. 

Da mesma forma que o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça, o da Comissão de 
Finanças assinala: 

"O morto deixou a viúva e os filhos em 
completo desamparo, sendo a pensão especial, 
nesse caso, uma forma de a União reconhecer os 
méritos de quem tanto dedicou de sua vida e talento 
às lutas em favor da comunidade". 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Não será o 
bastante 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não . 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 

Exa. um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 

prazer. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Só o fato de o 

Projeto ser de iniciativa da Câmara não fundamenta 
nem justifica a concessão do auxilio. Mas a 
circunstância de haver sido a proposição unâ- 
 

nimemente aprovada por tôdas as Comissões e pelo 
próprio plenário daquela Casa do Congresso e haver 
aqui obtido o beneplácito dos órgãos técnicos 
constitue, por si só, uma precisão de que o 
pronunciamento favorável, agora, do Senado, seja a 
decisão mais acertada. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
aparte com que me honra V. Exa. e reafirmo que o 
Congresso precisa sustar êsse excesso de 
liberalidade. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Não vamos iniciar 
pelos jornalistas pobres. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Falecido o 
funcionário, jornalista ou outro profissional, deixando a 
família na miséria, não se segue que a Nação 
conceda pensões às respectivas famílias. Nestas 
condições teríamos de criar pensões permanentes 
para pelo menos cinco sextos da população brasileira, 
que vive, em grande parte, em estado de penúria. 

Ora, Senhor Presidente, argumentam que, na 
Câmara dos Deputados, foi que êsse jornalista 
prestou relevantes serviços à Nação... 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Talvez 
anônimamente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...mas duvido 
que dentro desta Casa haja alguém que possa definir 
com clareza êsses serviços. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Isso não tem 
importância alguma. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como não tem 
importância? Vamos atender a quê? 

O SR. NÉLSON FIRMO: – O jornalista poderia 
ter prestado êsses serviços e Vossa Excelência não 
estar a par dêles. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – As razões que 
amparam o Projeto na parte principal transcritas no 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
elucidam que êle devotava extrema dedicação às 
causas que defendia na Imprensa. Quem é êsse 
cidadão, ninguém sabe, a não ser o autor do Projeto. 
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O SR. NÉLSON FIRMO: – Senador João 
Villasbôas, essa miserável pensão vai sacrificar o 
Erário? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estamos aqui 
concedendo milhares de pensões dessa natureza. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – É uma pensão 
miserável, que eu aumentaria para seis mil cruzeiros. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Começa, 
justamente nesta hora, a combater não só esta mas 
tôdas as pensões em idênticas condições. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro aos nobres Senadores que na 
forma do Regimento, não são permitidos apartes no 
encaminhamento das votações. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor 
Presidente, não posso recusar os apartes com que 
me honram os nobres colegas, muito embora 
infrinjam o Regimento. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Informo ao nobre 
orador que êsse cidadão foi assassinado em São 
Luís do Maranhão, defendendo, aliás, a U. D. N. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não importa 
tenha sido assassinado, tampouco interessa em que 
condições sucumbiu. Se pedirem ao Senado pensão 
em benefício da família de todo aquêle que tenha sido 
assassinado na defesa da UDN, estou certo de que o 
Senado não aprovará solicitações dessa natureza. 

Sr. Presidente, precisamos parar com êsse 
excesso de liberalidade por parte do Legislativo. Se 
queremos combatei, de fato, a inflação; se 
desejamos combater os gastos demasiados, as 
despesas supérfluas do Govêrno, devemos dar o 
exemplo, justamente impedindo concessões 
absurdas e injustificáveis. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – V. Exa está sendo 
desumano. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Era o que tinha 
a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem) . 

O SR. FILINTO MÜLLER (para 
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente, 
sinto-me no dever de dizer al- 

 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

gumas palavras sôbre êste Projeto, porque 
requeri preferência para ser votado em primeiro 
lugar. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Muito bem. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Em princípio, 

estou de acôrdo com os argumentos aventados pelo 
eminente Senador João Villasbôas, e estaria 
inteiramente de acôrdo se tivessem produzido seus 
benéficos efeitos desde o incio dos nossos trabalhos 
legislativos. Na realidade, porém, o que temos visto é 
a constante concessão de pensões a viúvas sejam 
de funcionários, sejam de jornalistas, como no caso 
ora examinado pelo plenário. 

Na primeira sessão da Comissão de 
Finanças, em 1955, o nobre Senador Juracy 
Magalhães relatou proposição da Câmara dos 
Deputados, através do qual se concedia pensão à 
família de um pescador. O Projeto era de iniciativa 
do Poder Executivo. 

Naquele momento, debati o assunto, 
mostrando que o Congresso não poderia estar 
concedendo pensões sem um critério geral; porque a 
concessão de pensão à família se tivera meios e 
modos de se fazer lembrado, obtendo, junto do 
Poder Executivo ou do Poder Legislativo, proteção 
para os seus entes caros, significava injustiça 
profunda e grave para outros que não dispusessem 
dêsses meios. Êsse critério, que desejei adotar logo 
de início dos nossos trabalhos não foi, entretanto, 
seguido. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Aliás, a 

modéstia da pretensão, três mil cruzeiros, já atesta, 
pràticamente, que o falecido não logrou outro meio 
de se fazer lembrado, pois se assim não fôra, nada 
adiantaria à sua família tão ínfima importância. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O meio a que me 
referi é o de se chegar aos poderosos. Citarei um 
exemplo: 

Encontrei na cidade de Jardim, em Mato Grosso, 
uma filha do Guia Lopes, mulher de mais de setenta 
anos de idade, que tôda gente daquela cidade sabe 
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ser filha do Guia Lopes. Entretanto, por faltar-lhe um 
documento, não pôde pleitear pensão do Estado. 
Essa mulher, que morava em propriedade de um 
homem rico, foi posta para fora, e vive perambulando 
pelas ruas daquela cidade, pedindo ajuda para se 
manter. Essa brasileira, não tinha amparo do Poder 
Executivo nem do Legislativo; e não foi protegida, 
não recebeu pensão. 

Ocorre, assim, no sistema por nós adotado – 
sistema que não é sistema, porque a uns concede a 
pensão e a outros nega – o que constitui grave 
injustiça. 

Parece-me, porém, que neste momento 
quando examinamos o caso concreto da viúva do 
jornalista Raimundo de Abreu – depois de estudado 
e atendido pela Câmara dos Deputados e pelas 
nossas Comissões Técnicas seria injusto começar-
se novo critério, tanto mais que êle vem cercado de 
simpatia. Li a justificação apresentada na Câmara 
dos Deputados ao Projeto, pela qual se verifica que 
êsse jornalista foi assassinado em praça pública, em 
São Luis do Maranhão, deixando ao desamparo 
viúva e 10 filhos. 

Sr. Presidente, há pouco concedemos pensão 
de cinco mil cruzeiros à viúva de um jornalista morto 
em virtude de violências sofridas na prisão. 

O SR. NÉLSON FIRMO:– O jornalista Nestor 
Moreira. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Concedemos, há 
dois dias, pensão a duas órfãs, não sei por que 
motivo. A alegação era de que apelavam para o 
sentido de graça de que possa dispor o Legislativo. 

Em tais condições, não seria simpático nem 
muito humano começarmos o critério da negativa, 
exatamente no caso dessa viúva carregada de filhos. 
Pediria, portanto, ao nobre colega Senador João 
Villasbôas que retirasse sua restrição, embora eu a 
julgue justa e com ela esteja de inteiro acôrdo. 
Entendo que devemos estabelecer novo critério e 
dentro dêle agir. Não podemos conceder favores 
com os dinheiros públicos que não nos pertencem. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite  
V. Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Teremos que 
começar orientação nova sôbre algum dêsses 
Projetos. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Comecemos no 
ano que vem. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – No caso, 
cedemos ao nosso coração, amanhã virá outro, e 
não poderemos mais tomar outra orientação; se já 
cedemos num, nosso coração se abrirá em graças 
para o outro, e assim por diante. 

Precisamos tomar uma orientação nesse 
sentido. O Brasil não está em condições de fazer 
liberalidades. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Senhor 
Presidente, tem tôda razão o nobre Senador João 
Villasbôas, repito, e, em tese, em princípio, estou 
inteiramente de acôrdo com Sua Excelência. Mas 
êsse critério, que cumpre estabelecermos na defesa 
do erário nacional, deve ser combinado antes com a 
Câmara dos Deputados, para que não ocorra a 
circunstância de aquela Casa aprovar um Projeto de 
concessão de pensão e o Senado rejeitá-lo. 

Peço, por isso, ao Senado que aprove a 
pensão em causa, pela circunstância, que me 
pareceu perfeitamente justificada, de tratar-se, como 
disse, de viúva de um jornalista assassinado em 
praça pública, quando defendia seus pontos de vista, 
seus ideais políticos e que deixou a família, mulher e 
dez filhos, absolutamente sem recursos. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Prova de que era 
um homem honesto. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Se essa 
concessão representa injustiça para outros que não 
contaram com nenhum Deputado para apresentar 
Projeto nem com um elemento do Poder Executivo 
para o encaminhar ao Legislativo, ela se me afigura 
justa. Assim, reitero a esta Casa o apêlo para que a 
aprove, malgrado estar eu inteiramente de acôrdo, 
em tese, com o ponto de vista sustentado pelo 
eminente Senador João Villasbôas. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto. 
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Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (Pela ordem): 

– Senhor Presidente, requeiro verificação da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação de votação requerida pelo nobre Senador 
Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (Pela ordem): – 
Senhor Presidente, desisto do pedido de verificação 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Caiado de Castro desiste da verificação da 
votação. 

É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à 
Sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 11, DE 1957 
 

(Nº 409-C, de 1955, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede a pensão especial de  

Cr$ 3.000,00 mensais a Carminha Paes de 
Abreu, viúva do jornalista Raimundo Vilela de 
Abreu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão  

especial de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) 
mensais a Carminha Paes de Abreu,  
viúva do jornalista Raimundo Vilela de  
Abreu. 

Art. 2º O pagamento da pensão de  
que trata o artigo 1º desta lei, correrá à conta  
da dotação orçamentária do Ministério da 
Fazenda, destinado aos pensionistas da  
União. 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 129, de 1956, que concede a pensão especial de 
Cr$ 720,00 (setecentos e vinte cruzeiros) mensais, 
acrescida dos abonos das leis números 1.765, de 19 

de dezembro de 1952, e 2.412, de 1 de fevereiro de 
1955, a Angelita Fernandes da Silva, neta do capitão 
Luis Fernandes da Silva, herói da guerra do 
Paraguai; tendo pareceres contrários, sob números 
294 e 295, de 1957, das Comissões de Constituição 
e Justiça, e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE:– Sôbre a mesa uma 

emenda que vai ser lida. 
É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Art. 1º – Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 1º É concedida a Angelita Fernandes da 

Silva a pensão especial de Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros) mensais, correndo a respectiva despesa 
pela verba orçamentária, do Ministério da Fazenda, 
destinada aos pensionistas da União. 

 
Justificação 

 
Concordando, embora com restrições 

enunciadas pelas doutas Comissões que se 
pronunciaram sôbre o Projeto, quanto ao inconveniente 
de se estender o amparo do erário federal a todos os 
netos, indiscriminadamente, dos que participaram da 
campanha do Paraguai, sou entretanto, pela 
concessão do benefício, no caso em aprêço, dados os 
excepcionais serviços prestados pelo Capitão Luís 
Fernando da Silva e as condições de verdadeira 
miserabilidade em que se encontra a sua descendente. 

Sala das Sessões, em 25 de maio de 1957. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto com a emenda. 

O SR. FILINTO MÜLLER *: – Senhor 
Presidente, enviei à Mesa a emenda substitutiva que 
acaba de ser lida com o objetivo de retirar do Projeto 
o motivo principal da objeção contra ela levantada 
pelas doutas comissões técnicas. 

O Projeto foi apresentado na Câmara dos 
Deputados pelo eminente Depu- 

 
__________________ 
*Não foi revisto pelo orador 
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tado Celso Peçanha e refere-se a uma pensão a ser 
concedida a Dona Angelita Fernandes, neta de um 
veterano da Guerra do Paraguai, o Capitão Luís 
Fernandes, ferido na guerra, várias vêzes 
condecorado – inclusive com a Ordem de Cristo – 
não só pelo govêrno brasileiro, mas, também, pelos 
do Paraguai e do Uruguai, por atos de bravura que 
praticou. 

Sua neta, entretanto, órfã de pai e mãe e sem 
recursos de qualquer espécie para se manter, é débil 
mental e vive sob o amparo de uma família caridosa. A 
sua penúria levou o eminente Deputado Celso 
Peçanha a propor a instituição de uma pensão que,  
nos seus devidos têrmos, é exatamente a mesma  
que recebe as filhas dos veteranos da Guerra do 
Paraguai. 

Fui autor do Projeto no Senado, em 1949, em 
virtude do qual elas passarão a ser amparadas por 
essa pensão. Aprovado nesta Casa, foi remetido à 
Câmara dos Deputados e lá, mediante acôrdo que 
fizemos, foi incluído, como um artigo, na lei que 
disponha sôbre o aumento de vencimentos do 
funcionalismo público civil da União. 

Aquela lei, entretanto, Senhor Presidente, não 
abrange as netas dos veteranos; sòmente as filhas 
têm direito a pensão. D. Angelita Fernandes da Silva, 
a que se refere o Projeto, é neta; portanto, está ao 
desamparo de qualquer socorro da União. 

O perigo que contém o Projeto é exatamente a 
concessão de tal benefício a uma neta de veterano 
da Guerra do Paraguai; nos têrmos em que está 
redigido, equivaleria a estender-lhe a pensão que 
tem sido concedida às filhas de veteranos. 

Foi apresentado na Câmara dos Deputados 
um Projeto no sentido de se dar pensão às netas dos 
veteranos, mas se não me engano, teve parecer 
contrário da Câmara dos Deputados, porque sua 
aprovação representava uma sangria imensa nos 
cofres públicos, calculado, como está, que existem 
de setenta mil a oitenta mil netas de veteranos. 

Cumpre notar que a pensão não  
será sòmente de setecentos e vinte mil  
cruzeiros, como diz o Projeto; alcançará 
 

dois mil e muitos cruzeiros, com os abonos e 
acréscimos que serão feitos em virtude da lei de 
concessão respectiva o que representaria realmente 
grande ônus para o Tesouro. 

Foi, certamente para não abrir o precedente, 
para não estabelecer o exemplo de se amparar por 
pensão as netas dos veteranos, que as Comissões 
técnicas, especialmente a de Finanças e de Justiça, 
se manifestaram contràriamente à aprovação do 
Projeto. 

Sr. Presidente, tenho informações que me 
enviou o ilustre major Pyrrho, Secretário da 
Comissão de Habilitação de Herdeiros dos 
Veteranos das guerras do Paraguai e Uruguai, 
elemento dedicado ao estudo dêsses assuntos, 
homem de grande capacidade, que se desempenhou 
com brilho invulgar na sua comissão. Fui alertado por 
S. Sa. a respeito dessa neta de veterano da guerra 
do Paraguai; procurei conhecer sua situação 
pormenorizadamente, e posso afirmar ao Senado 
que se trata realmente, de uma débil mental, 
submetida a curatela e amparada por uma família 
caridosa de Niterói. No dia em que desaparecerem 
seus protetores, ela será lançada à extrema miséria, 
porque na miséria pràticamente já vive. 

Pensando em não lhe negar o amparo 
aprovado pela Câmara dos Deputados, mas não 
desejando ser responsável pela abertura de 
precedente realmente perigoso, apresentei emenda 
substitutiva, sem fazer referência a nenhuma das leis 
que concedem o amparo da pensão às filhas de 
veteranos que estabelece pura e simplesmente, uma 
pensão de setecentos e vinte cruzeiros para essa 
descendente de um herói de guerra do Paraguai. 

Sr. Presidente, essa é uma exceção justa. 
Se aceita pelo Senado a emenda substitutiva que 
apresentei, essa Senhora poderá ser amparada 
até o fim de seus dias, talvez próximo. Assim, não 
teremos estabelecido norma nem aberto 
precedente, e teremos, seguido na esteira dos 
Projetos dessa natureza, anteriormente aprovado, 
como o que há pouco votamos em favor da viúva 
de um jornalista. 
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Sr. Presidente, essas as razões do meu 
substitutivo, que peço ao Senado aprove, por ser de 
justiça. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS *: – Senhor 

Presidente, venho à tribuna principalmente para 
acentuar a divergência, ou a diversidade de 
apreciação, pelas honradas Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças desta Casa, entre êste Projeto 
o de número 11, de 1957, originário de outra Casa do 
Parlamento e que acabamos de votar. 

Aquêle Projeto já aprovado, que concede 
pensão de três mil cruzeiros mensais à viúva de 
jornalista assassinado em São Luís do Maranhão 
obteve parecer favorável daquelas duas honradas 
Comissões, sem qualquer justificativa outra senão a 
fundamentada nas palavras do ilustre autor do 
Projeto, na Câmara dos Deputados. 

Tratava-se, como o Senado apreciou, da espôsa 
de um jornalista. Cogita-se, aqui, de uma pensão de 
setecentos e vinte cruzeiros mensais, que se procura 
conceder à neta de um bravo, mesmo herói – como 
acentua a justificativa – da Guerra do Paraguai. 

As honradas Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças deram parecer contrário à 
proposição. Não compreendo, Sr. Presidente, haja 
divergência ou diferença de situação entre os dois 
pedidos, a não ser para o de número 129, de 1956, 
que concede pensão especial de setecentos e vinte 
cruzeiros e tivesse preferência desta Casa, aquêle 
outro, de três mil cruzeiros. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 
prazer. 

O SR. CUNHA MELLO: – Não concordo  
com o reparo de Vossa Excelência, nem quanto  
ao da Comissão de Finanças. Em relação a  
esta, é fácil a explicação. Opinou êste órgão  
técnico sôbre a conveniência da despesa.  
No caso do jornalista, seria uma despesa de  
três mil cruzeiros mensais. No segundo ca- 
 
__________________ 
*Não foi revisto pelo orador. 

so, porém, genèricamente, dando-se pensão a 
tôdas as netas de heróis da Guerra do Paraguai, 
teríamos que conceder tal ajuda a cinqüenta mil 
netas, o que nos levaria a uma despesa anual de 
cêrca de um milhão e quinhentos mil cruzeiros. Daí 
a razão de ser do parecer da Comissão de 
Finanças. Volto ao parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, em relação ao jornalista 
Raimundo Vilela de Abreu. Não sou autor, dêsse 
parecer, mas ao meu ver, êle tem fundamento mais 
remoto. Êsse jornalista morreu no exercício da sua 
profissão, numa praça pública e, remotamente, 
pode-se atribuir o fato, à falta de Govêrno não 
garantindo a liberdade de expressão em praça 
pública durante a realização de comícios eleitorais, 
como é de sua obrigação. Pertencia êle à União 
Democrática Nacional e morreu, torno a frisar, no 
exercício de sua profissão. O Govêrno, que deveria 
policiar e garantir as vidas, nos comícios eleitorais, 
foi omisso no cumprimento dêsse dever. Daí ir eu 
buscar nessa falta governamental de cumprimento 
de dever, a razão para conceder a pensão, a qual 
fundamenta melhor o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. Quanto às herdeiras dos 
bravos da Guerra do Paraguai, são cinqüenta ou 
sessenta mil, e a despesa atingiria um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros. Por êsse motivo, faço a 
distinção que, estou certo, fundamentou o parecer 
contrário. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito obrigado 
a V. Exa. 

V. Exa. teria tôda razão na sua crítica  
ao Projeto de Lei da Câmara número 129,  
de 1956, no caso de trazer êle, como expõe V. 
Exa., um dispositivo amplo, abrangendo tôdas as 
netas dos que tomaram parte na guerra do 
Paraguai. 

Sucede, porém, que o Projeto é nominal; visa 
beneficiar, exclusivamente, a Angelita Fernandes da 
Silva. 

O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. há de 
convir em que dando pensão a uma neta, de 
acôrdo com o dispositivo, tôdas as outras 
estariam nas mesmas condições e teriam direito à 
mesma pensão. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não. O Projeto 
em discussão é pessoal. Além da circunstância, – 
alegada em relação à beneficiária do Projeto há 
pouco aprovado – de D. Angelita Fernandes da Silva 
encontrar-se em estado de penúria, há outra 
alegação mais poderosa que é a de ser débil mental. 

Não prevalece nem pode prevalecer a 
argumentação com que me honrou o nobre Senador 
Gilberto Marinho, pois êsse Projeto teve parecer e 
votação favoráveis da Câmara dos Deputados e, no 
Senado, as duas Comissões foram-lhe contrárias. No 
seu aparte, declarou S. Exa. que, se não existisse 
outra justificativa para a aprovação da matéria, 
bastaria recordar que obtivera amparo das 
Comissões técnicas e deliberação favorável do 
Plenário da outra Casa do Congresso. 

A proposição que se discute obteve, também, 
êsse amparo das Comissões técnicas e a votação 
uniforme do Plenário daquela Casa: entretanto, as 
honradas Comissões do Senado emitiram parecer 
contrário. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – O que tive 
ensejo de afirmar, naquele aparte, foi que havendo a 
aprovação unânime do Projeto nas Comissões e no 
Plenário da Câmara dos Deputados e igualmente, no 
Senado, por parte dos seus órgãos técnicos, militava 
a presunção, pelo menos, "juris tantum", de que a 
proposição houvesse sido cuidadosamente 
examinada e, portanto, em condições de merecer o 
beneplácito do Senado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato 
pela explicação de Vossa Excelência. Essa 
presunção, no entanto, tem também o Projeto em 
foco, amparado como está pelos pareceres 
favoráveis dos órgãos técnicos da Câmara dos 
Deputados e pelo voto do Plenário. 

O nobre Líder da Maioria desta Casa concitou-
me, todavia, a não insistir na defesa de meu ponto de 
vista, para que não abramos precedente, dando no- 
 

va diretriz às nossas decisões, em cima da presente 
proposição. 

Foi, justamente, o que fêz a honrada 
Comissão de Constituição e Justiça, no tocante a 
êsses Projetos de pensões mínimas de setecentos e 
vinte cruzeiros, quando diz, em seu parecer: 

"Realmente, em face do princípio genérico 
da igualdade que sobrepaira e inspira a nossa 
Constituição, todos os descendentes de 
Veteranos do Paraguai, atuais ou gerações 
futuras, e isto sem fim, teriam razões para vir 
bater às portas do Congresso pedindo a 
concessão de uma pensão idêntica. Melhor, 
portanto, será negar agora do que ficar adstrito 
ao precedente ou a se ter que aplicar dois pesos 
e duas medidas, concedendo a uns e negando a 
outros. Nestas condições o nosso voto é contrário 
à aprovação do Projeto". 

A honrada Comissão de Constituição e Justiça 
não se arreceiou e, com elevado patriotismo, deu 
parecer contrário ao Projeto, cortando, desde logo, a 
liberalidade progressiva do Congresso na concessão 
permanente de pensões vitalícias. 

Igualmente agiu a não menos honrada 
Comissão de Finanças, sem receio de que a sua 
iniciativa se calcasse precisamente neste Projeto e 
daí surgisse nova orientação para a forma de votar 
desta Casa. 

Estamos diante de dois projetos similares: um 
que acaba de receber a aprovação do Senado; o 
outro, ao qual foi apresentada emenda pelo nobre 
Líder da Maioria. Sua Excelência está coerente, pela 
maneira com que defendeu a outra proposição, pois 
que, neste, o seu voto também é favorável, uma vez 
que lhe oferece emenda ,alterando para mais o 
"quantum" da pensão... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O meu objetivo foi 
desvincular do Projeto a referência à pensão das filhas 
de veteranos, votada em 1949. Essas pensões eram 
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de Cr$ 720,00, acrescidas, depois, de abonos e 
outros benefícios, perfazendo, hoje, o total de Cr$ 
2.700,00. Êsses Cr$ 720,00 a que se refere o 
Projeto em causa são, na realidade, Cr$ 2.700,00. 
A minha emenda tem em vista desvincular o caso 
dessa Senhora Angelita Fernandes dos das netas 
dos veteranos da Guerra do Paraguai, 
concedendo-lhe uma pensão pura e simples de 
Cr$ 2.000,00, menor, portanto, que a prevista na 
proposição. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a explicação de Vossa Excelência, que retira do 
Projeto exatamente aquilo que serviu de fundamento 
para a justificativa do seu autor. 

Diz S. Exa., que a pessoa em causa se 
encontra ao desamparo, em estado de verdadeira 
penúria sofrendo as mais atrozes necessidades. 

Só êsse motivo não seria suficiente para 
que o Congresso se inclinasse a dar a pensão, 
pois que nessas condições muitas e muitas 
senhoras se encontram, neste país. A razão 
principal em que se esteia o autor da proposição 
para pedir ao Congresso a pensão, é a de que 
essa senhora é descendente de um bravo da 
guerra do Paraguai. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – Razão forte. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Fortíssima; 

mas o nobre Líder da Maioria justamente retira 
essa razão única e básica para se dar a pensão, 
a fim de que não sirva o Projeto, uma vez 
aprovado, de estímulo a que tôdas as netas de 
veteranos da guerra do Paraguai acorram  
ao Congresso para solicitar providência 
semelhante. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – A tôdas devíamos 
abrir as portas. 

O SR. CUNHA MELLO: – Fechando as do 
Tesouro. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Diz o nobre 
Relator da Comissão de Finanças que, dentro do 
princípio constitucional, tôdas poderiam solicitar 
idêntica medida. 

O nobre Senador Nélson Firmo, que me honra 
com seu aparte, diz que devíamos a tôdas abrir as 
portas do Congresso, enquanto o Senador Cunha Mel- 

lo acha que o Tesouro deveria fechar as suas. 
O SR. CUNHA MELLO: – Com liberalidades 

como essas, o Tesouro fecharia as portas. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor 

Presidente, caminhamos nesta Casa em busca de 
orientação segura, única, uniforme para as nossas 
deliberações. 

Combati o Projeto anteriormente votado; se 
contra êle levantei minha voz, neste recinto, foi para 
que tomemos uma orientação na defesa do Erário, 
não sòmente, como há poucos dias tive oportunidade 
de dizer nesta Casa, cortando vivamente no 
Orçamento da República mas também negando 
nosso voto a liberalidades desta natureza. 

Senhor Presidente, se o legislador brasileiro 
procurasse, no fim de cada ano, conhecer, através 
de informes do honrado Tribunal de Contas da 
União, o volume das pensões que o Congresso 
Nacional, repetidamente, vem dando, estou certo de 
que ficará assombrado. Concedêmo-las sem atentar 
para o volume que cresce dia a dia, no Tesouro, e 
para a responsabilidade assumida pelo Govêrno com 
o seu pagamento. 

Já há no Orçamento da União a grande chave 
das subvenções, na sua grande maioria sem 
aplicação real, sem qualquer proveito para a Nação. 
A tal acervo de despesas, ainda temos que adicionar 
o montante gigantesco de pensões que concedemos 
sob os mais variados fundamentos. 

Coerente com a manifestação que tive no 
Projeto há pouco aprovado, estou de pleno acôrdo 
com as honradas Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças desta Casa, para dar meu 
voto, na ocasião oportuna, contra esta Proposição. 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima 

Guimarães. 
O SR. LIMA GUIMARÃES *: – Senhor 

Presidente, Senhores Senadores, fui Relator, na 
Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto em 
exame. 

 
__________________ 
*Não foi revisto pelo orador. 
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Apresentei-lhe o seguinte parecer que não logrou 
acolhida daquele órgão e passou a constituir meu 
voto em separado. 

Concede o Projeto nº 740-B, de 1956, da 
Câmara dos Deputados, uma pensão especial de 
Cr$ 720,00 mensais a D. Angelita Fernandes da 
Silva, neta do Capitão Luís Fernandes da Silva, herói 
da guerra do Paraguai. 

Não há dúvida de que os nossos  
bravos irmãos que derramaram seu sangue nas 
ásperas batalhas, defendendo com heroísmo 
nossos brios e nossa soberania, merecem as 
maiores provas de gratidão de todo o povo 
brasileiro. 

Não negarei meu apoio ao Projeto que é 
constitucional e fixa uma modestíssima pensão. 

Atendendo ainda à afirmativa do autor  
do Projeto, Deputado Celso Peçanha, de que  
a beneficiária é uma débil mental, vivendo  
ao desamparo, voto favoràvelmente à  
medida, embora julgasse mais acertado que o  
Govêrno lhe proporcionasse um asilo  
onde fôssem atendidas tôdas as suas 
necessidades. 

Quero, porém, salientar, que a medida, se 
generalizada atribuindo pensões a todos os netos de 
nossos heróis e venerandos patrícios das pugnas 
paraguaias, arrastaríamos as arcas do nosso já 
minguado tesouro ao falimento, isto digo como 
advertência contra sentimentalismos generosos à 
custa dos cofres públicos. 

Assim, Sr. Presidente, neste meu parecer 
encampei a opinião do nobre Líder da Maioria e do 
ilustre Líder da Minoria; atendi ao Projeto, mas fixei 
bem as conseqüências que adviriam, se 
ampliássemos essa generosidade a todos os netos 
dos heróis do Paraguai. 

Não teve êle, entretanto, acolhida, na douta 
Comissão. Entenderam meus nobres colegas que 
era preciso pôr um paradeiro a essa generosidade 
com que costumamos acolher os pedidos de favor. O 
 que impede não tenhamos critério uniforme; 
precisamos de uma lei dispondo sôbre os casos em 
que devem ser concedidas pensões através de lei 
 

especial. Só assim poderemos ter critério único para 
deliberar a respeito de tão angustioso problema. 

Na forma do meu parecer, voto 
favoràvelmente ao Projeto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto com a Emenda. 

Não havendo quem queira usar da palavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
O Projeto com a emenda volta às Comissões 

de Constituição e Justiça e de Finanças. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 155, de 1956, que autoriza o Poder Executivo a 
emitir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas – 
Departamento dos Correios e Telégrafos – uma série 
de selos postais comemorativos do transcurso do 
centenário da fundação da cidade de Brusque, Estado 
de Santa Catarina; tendo pareceres favoráveis, sob ns 
281 a 283, de 1957, das Comissões de Constituição e 
Justiça; de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão.(Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 155, DE 1956 

 
(Nº 1.013-C-1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a emitir pelo Ministério 

da Viação e Obras Públicas – Departamento dos 
Correios e Telégrafos – uma série de selos postais 
comemorativos do transcurso do centenário da fundação 
da cidade de Brusque Estado de Santa Catarina. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

emitir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas – 
Departamento dos Correios e Telégrafos – uma série 
de selos postais comemorativos do transcurso do 
centenário da fundação da cidade de Brusque, 
Estado de Santa Catarina. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 305, de 1956, que estende as regalias 
conferidas pelo Decreto-lei nº 6.936, de 6 de 
outubro de 1944, (que estende a diplomados pela 
Escola de Educação Física da Fôrça Policial do 
Estado de São Paulo as regalias dos licenciados 
em educação física e dos médicos especializados 
em educação física e desportos); tendo pareceres 
favoráveis, sob ns. 253 e 254, de 1957, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Educação e Cultura. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

(Pausa). 
O SR. GILBERTO MARINHO: *: – Sr. 

Presidente, o Decreto-lei número 9.936, de 6 de 
outubro de 1944, reconheceu, oficialmente, os 
diplomas expedidos pela Escola de Educação Física 
do Exército e pela Escola Especializada do 
Departamento correspondente da Marinha, 
equiparando-os com os da Escola de Educação 
Física. 

Os que fizeram o curso equivalente na Fôrça 
Pública de São Paulo pleitearam e obtiveram do 
Ministério da Educação que fizesse Exposição de 
Motivos, que encaminhou Mensagem ao Congresso, 
no sentido de que lhes fôssem estendidos os 
mesmos benefícios. 

Por aquêle diploma legal, ficaram equiparados, 
para todos os efeitos, aos licenciados em educação 
física, quando expedidos porém os diplomas até o 
ano de 1942. Quando depois do referido ano, tiveram 
aquela equiparação desde que provada a conclusão 
do curso ginasial. 

 
__________________ 
*Não foi revisto pelo orador. 

A Escola de Educação Física da Fôrça Policial 
do Estado de São Paulo foi atendida, em parte. Por 
isso mesmo, reconheceu os diplomas de Instrutores, 
expedidos até aquêle ano. Em conseqüência dessa 
omissão, muitos diplomados, embora portadores do 
certificado de conclusão do curso ginasial, que era a 
exigência feita, não puderam legalizar sua situação, 
porque não conseguem registro na repartição 
competente do Ministério da Educação. 

A Exposição de Motivos visava, justamente, 
sanar êsse defeito que invalidava a possibilidade 
conferida por aquêle diploma legal, de requererem a 
mesma medida dos que a haviam obtido depois de 
1942. 

Tive oportunidade de acompanhar o projeto na 
Comissão de Educação e Cultura, onde recebeu 
brilhante parecer do nobre e eminente Senador 
Mourão Vieira. Na ocasião assumi, com os 
interessados, o compromisso de dar uma palavra 
perante o Senado, aliás mais do que esclarecido 
através dos pareceres das Comissões que 
examinaram o projeto, no sentido de sua aprovação. 
Manifesto-me, assim, para que o Senado dê seu 
beneplácito à medida que consubstancia, 
efetivamente, a reparação de uma injustiça. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N. 305, DE 1956 

 
(Nº 1.782-B-1956 na Câmara dos Deputados) 

 
Estende as regalias conferidas pelo Decreto-

lei nº 6.936, de 6 de outubro de 1944. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As regalias conferidas pelo  

Decreto-lei nº 6.936, de 6 de outubro. 
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de 1944, são extensivas aos diplomados pela Escola 
de que trata aquêle diploma legal, a partir do ano 
escolar de 1943, desde que comprovem a conclusão 
do curso ginasial. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 22, de 1957, que doa área de terreno à Prefeitura 
Municipal de Recife, no Estado de Pernambuco, para 
execução do Plano da Cidade; tendo pareceres 
favoráveis, sob números (341 e 342, de 1957) das 
Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 22, DE 1957 

 
(Nº 371-C, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Doa área de terreno à Prefeitura Municipal de 

Recife, no Estado de Pernambuco, para execução do 
Plano da Cidade. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica doada à Prefeitura Municipal  

do Recife, capital do Estado de Pernambuco, 
para os fins de execução do Plano da Cidade, 
uma área de terreno de setenta e cinco metros de 
extensão por quinze metros de largura, de terreno 
que faz parte do patrimônio da União onde  
se encontra o prédio nº 884, sito à Avenida Beira- 

Mar (Boa Viagem) localizado entre os prédios 
números 5.262 e 5.388 da mencionada via pública, a 
fim de ser prolongada a Rua Verdes Mares, que 
estabelecerá ligação entre as Avenidas Canal de 
Setubal e Beira-Mar, de acôrdo com a planta 
organizada em 1947, devendo a respectiva escritura 
de doação ser assinada por quem de direito entre a 
doadora e a donatária. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 54, de 1957, que cria cargos no Quadro do 
Pessoal da Justiça do Trabalho da 8ª Região, e dá 
outras providências (incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador 
Lameira Bittencourt); tendo pareceres (ns. 366 e 367, 
de 1957) da Comissão de Serviço Público Civil, 
favorável, com a emenda que oferece; da Comissão 
de Finanças, favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto com a emenda. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Sôbre a mesa um requerimento, que vai ser 

lido. 
É lido e aprovado o seguinte 
 

REQUERIMENTO Nº 200, DE 1957 
 

Nos têrmos do art. 126, letra "i", do Regimento 
Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 54, de 1957, a fim de ser votado antes da 
respectiva emenda: 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1957. – 
Lameira Bittencourt. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da 
deliberação do Senado, deveríamos passar 
imediatamente, à votação do Projeto. Há, porém, 
outro requerimento de destaque, que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretário. 
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É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 201, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 157, parágrafo 4º, do 

Regimento Interno, requeiro destaque, para rejeição, 
da seguinte parte do artigo 3º do Projeto de Lei da 
Câmara nº 54, de 1957: 

" ...da Lei nº 2.065, de 6 de dezembro de 1955". 
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1957. – 

Lameira Bittencourt. 
O SR. PRESIDENTE: – Como já está 

esclarecido, o destaque visa suprimir, no art. 3º, do 
Projeto, a expressão: 

"...da Lei nº 2.065, de 6 de dezembro de 1955". 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
A aprovação do requerimento implica na 

exclusão dessa expressão do texto do Projeto. 
Em votação o Projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 54, DE 1957 

 
(Nº 2.228-A-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria cargos no Quadro do Pessoal da Justiça 

do Trabalho da 8ª Região, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam criados, no Quadro do Pessoal 

da Justiça do Trabalho da 8ª Região, os seguintes 
cargos para lotação na 2ª Junta de Conciliação e 
Julgamento de Belém, a que se refere a Lei nº 2.392, 
de 8 de janeiro de 1955: 

 
Cargos isolados de provimento efetivo 

 
1 – Chefe de Secretaria, padrão M; 
1 – Oficial de Justiça, padrão H; 

Cargos de carreira 
 
1 – Oficial Judiciário, classe I; 
1 – Oficial Judiciário, classe H; 
1 – Auxiliar Judiciário, classe G; 
1 – Auxiliar Judiciário, classe F; 
2 – Auxiliar Judiciário, classe E; 
2 – Servente, classe C. 
Art. 2º Os vencimentos do Chefe de 

Secretaria da 1ª Junta de Conciliação e 
Julgamento de Belém ficam reajustados no padrão 
M. 

Art. 3º As despesas com a execução desta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias, Anexo nº 5, subanexo 05.02.08 – 8ª 
Região, da Lei nº 2.065, de 6 de dezembro de 
1955. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo esclarecer ao 
Plenário que a aprovação da emenda n. 1-C, que 
manda suprimir o art. 3º do projeto, irá de 
encontro à deliberação anterior da Casa, quando 
excluiu da proposição expressão dêsse mesmo 
artigo. 

Em votação a emenda. 
Os Senhores Senadores que a  

aprovam, queiram permanecer sentados.  
(Pausa). 

Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Suprima-se o art. 3º do Projeto. 
O SR. PRESIDENTE: – A matéria que acaba 

de ser votada vai à Comissão de Redação. 
(Pausa). 

Vai-se proceder à discussão e votação do 
requerimento nº 197 do nobre Senador Nelson 
Firmo, lido na hora do Expediente. 

Em discussão. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor 

Presidente, peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE: – Havendo o nobre 
Senador João Villasbôas solicitado a palavra, ficam 
adiadas, na forma do Regimento, a discussão e 
votação do requerimento. 

Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 
único orador inscrito para esta oportunidade. (Pausa). 

S. Exa. não está presente. 
O SR. LIMA GUIMARÃES *: – Sr. Presidente; 

designado juntamente com quatro ilustres colegas 
desta Casa, para assistir à Exposição Agropecuária 
e Industrial de Curvelo, tive oportunidade de ir àquela 
cidade sertaneja. 

Apreciei, principalmente, a apresentação do 
gado, o qual revelou o cuidado, o trabalho, a assídua 
vigilância do nosso sertanejo relativamente aos 
espécimes bovinos. 

Fiquei encantado com a exibição dos nossos 
criadores. Tôdas as raças, especialmente o zebu, 
foram apresentadas com as características mais 
puras e selecionadas, está, por isso, de parabéns 
aquela zona sertaneja. Lamento apenas, Sr. 
Presidente, que meus ilustres colegas, designados 
para o mesmo fim, não pudessem comparecer 
àquela exposição, por falta de meios de condução. 

Por maiores que fôssem os nossos esforços 
junto ao Ministério da Aeronáutica, não nos foi 
possível conseguir ao menos um avião para o 
transporte, de cinco Senadores àquela cidade mineira. 

Afirmou-me o encarregado da distribuição de 
aviões, que, naquele domingo, estavam todos 
ocupados com o serviço do Ministério. 

Esta a razão por que os meus eminentes pares 
se viram impossibilitados de assistir àquela exposição, 
o mesmo ocorrendo com os representantes do povo 
indicados pela Câmara dos Deputados. Apenas eu, à 
minha custa, fui a Curvelo representar o Senado, 
tendo recebido as homenagens devidas a esta Alta 
Câmara. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou levantar a sessão. Designo para a de 
amanhã a seguinte: 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 18, de 1957, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, 
o crédito especial de Cr$ 55.000.000,00 para 
construção de casas populares em Santos, Monte 
Alegre e Fortaleza, nos Estados de São Paulo, Pará 
e Ceará (incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão 
anterior, a requerimento do Sr. Senador Filinto 
Müller); tendo Pareceres (da Comissão de Finanças); 
nº 61, de 1957, favorável ao projeto nº 381, de 1957, 
favorável às emendas de Plenário, nos têrmos da 
subemenda que oferece. 

2 – Discussão única do Requerimento nº 197, 
de 1957, do Senhor Senador Nelson Firmo, 
solicitando transcrição nos Anais do Senado, de 
duas notas publicadas no "Diário Carioca", de 26 do 
mês em curso, sob os títulos "Manobras Pacifistas" e 
"Os Governadores". 

3 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1952, que 
aprova o texto da Convenção Ortográfica firmada 
entre o Brasil e Portugal, em 29-12-43, em Lisboa, 
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em 
seu Parecer número 364, de 1957). 

4 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 52, de 1955, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o têrmo aditivo ao ajuste de 
serviços celebrados, em 18 de janeiro de 1954, entre 
o Estado-Maior do Exército e Benedito da Silva 
Cordeiro, para exercer as funções de cartógrafo do 
mesmo Estado-Maior, ao qual o Tribunal de Contas 
recusou registro em sessão de 15 de março de 1955, 
tendo Pareceres favoráveis sob ns. 357 e 358, de 
1957, das Comissões de: Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto  
de Decreto Legislativo nº 59, de 1956,  
originário da Câmara dos Deputados, 
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que mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a firma Construtora 
Hélios Ltda. para obras de reparos e reforma nas 
dependências da Escola Técnica Nacional, tendo 
Pareceres favoráveis, sob ns. 319 e 320, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 291, de 1956, que  
autoriza a abertura, pelo Ministério da 
 

Fazenda, do crédito especial de Cr$ 655.882,40, 
destinado ao pagamento de custas devidas pela 
União nos executivos fiscais propostos na 2ª Vara da 
Fazenda Pública, contra a Stahlunion Ltda., para 
cobrança de impôsto de renda em atraso, tendo 
Parecer favorável, sob nº 296, de 1957, da Comissão 
de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 17 horas e 20  

minutos. 
 



47ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 28 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha 
Mello – Prisco dos Santos – Remy Archer  
– Victorino Freire – Mendonça Clark –  
Onofre Gomes – Fausto Cabral – Fernandes 
Távora – Kerginaldo Cavalcanti – Georgino 
Avelino – Reginaldo Fernandes – Ruy Carneiro  
– João Arruda – Argemiro de Figueiredo – 
Apolônio Salles – Novaes Filho – Ezechias da 
Rocha – Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira  
– Júlio Leite – Lourival Fontes – Neves da  
Rocha – Juracy Magalhães – Lima Teixeira –  
Sá Tinoco – Lutterbach Nunes – Arlindo 
Rodrigues – Alencastro Guimarães – Caiado  
de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes  
Filho – Lima Guimarães – Linneu Prestes –  
Lino de Mattos – Moura Andrade – Costa 
Paranhos – Frederico Nunes – Pedro Ludovico  
– Sylvio Curvo – João Villasbôas – Filinto  
Müller – Othon Mäder – Gaspar Velloso – 
Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo – Daniel 
Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt – 
(52). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 1º Suplente, servindo de 2º Secretário, 

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

O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 1957 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E' transferida, "ex officio", do 

cargo da classe N, da carreira de Taquígrafo, para o 
da mesma classe da de Redator, nos têrmos do art. 
163, alínea "a", parágrafo 1º, item II e parágrafo 3º 
do Regulamento da Secretaria, combinado com o art. 
61, alínea "e", do Regimento Interno do Senado 
Federal, Elza Freitas Portal e Silva. 

 
Justificação 

 
O presente Projeto, visa ao aproveitamento de 

funcionária assídua, esforçada e inteligente em 
funções mais compatíveis com seus pendores e 
capacidade intelectual. 

O Regulamento da Secretaria desta Casa 
estabelece o seguinte: 

"Art. 163. O funcionário poderá ser transferido: 
a) de uma carreira para outra, em cargo inicial; 
 
§ 1º A transferência far-se-á: 
 
II – "ex officio", no interêsse do serviço. 
 
§ 3º A transferência "ex officio"  

se fará mediante representação do Dire- 
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tor do Serviço a que pertencer o funcionário, dirigida 
ao Diretor-Geral, que a encaminhará à Comissão 
Diretora, devidamente informada". 

Obedecidas as exigências dos dispositivos 
acima transcritos, a Comissão propõe, de acôrdo 
com a atribuição que lhe confere o art. 61, alínea "e", 
do Regimento Interno do Senado, o presente Projeto 
à consideração do Plenário. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1957. – 
Apolônio Salles – Kerginaldo Cavalcanti – Lima 
Teixeira – Freitas Cavalcanti – Mourão Vieira. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

OFÍCIO 
 
Da Câmara dos Deputados: 
Nº 52-G, comunicando que, a partir do  

dia 13 do corrente, está à disposição do Senado 
Federal para a elaboração do Plano Nacional de 
Viação, o engenheiro da Secretaria daquela Casa, 
Luciano B. Alves de Souza, sem prejuízo de suas 
funções. 

À Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, para a consideração que merecer. 

 
MENSAGENS 

 
Do Sr. Presidente da República: 
Ns. 159 a 165, restituindo autógrafos dos 

seguintes Projetos de Lei da Câmara, já 
sancionados: 

Nº 243, de 1956, que isenta de direitos de 
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras 
objetos religiosos trazidos da França por Monsenhor 
Paul Vincent, diretor da peregrinação dos franceses 
ao XXXVI Congresso Eucarístico Internacional; 

Nº 47, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 10.700.000,00, 
para pagamento de aluguéis correspondentes à 
ocupação da Casa da Itália pela Faculdade Nacional 
de Filosofia da Universidade do Brasil; 

Nº 36, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 20.000.000.00, 
para custear a construção do Colégio Experimental 
Paraguai-Brasil; 

Nº 329, de 1956, que concede isenção de 
direitos de importação, impôsto de consumo, taxas 
aduaneiras e a de previdência Social para 1.250 
caixas de papelão contendo leite em pó enviadas 
pela War Relief Services e destinadas à Mitra de 
Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul; 

Nº 35, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 250.000,00, para ocorrer às 
despesas com o pagamento de trabalhos 
extraordinários executados pelos funcionários do 
Serviço de Importação Aérea da Alfândega do Rio de 
Janeiro; 

Nº 392, de 1956, que concede isenção de 
direitos de importação, impôsto de consumo e mais 
taxas aduaneiras para os materiais e mercadorias 
importados pela Cia. de Eletricidade do Alto Rio 
Grande, e 

Nº 379, de 1956, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Beatriz Ferreira 
Lucas e Arminda Ferreira Lucas, irmãs solteiras do 
ex-maquinista do Lóide Brasileiro, Alvaro Ferreira 
Lucas. 

 
AVISOS 

 
Do Sr. Ministro da Agricultura, nos seguintes 

têrmos: 
G.M. 515: 

 
25-5-57 

 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em resposta ao Ofício nº 113, de 26 de março 

de 1957, dessa Casa, tenho a honra de transmitir a 
V. Exa., a seguir, as informações, com que êste 
Ministério atende ao que foi solicitado pelo 
Requerimento número 53-57, de autoria do nobre 
Senador Mem de Sá, "sôbre a destinação do saldo 
de 800 milhões de cruzeiros do "Fundo do Trigo". 

1º que destinação ou aplicação teve o saldo 
de 800 milhões de cruzeiros que o Sr. Itagiba 
Barçante, ex-Diretor do Serviço de Expansão do 
Trigo, em entrevista ao "Correio da Manhã", desta 
data, afirmou, como parte de um "Fundo do Trigo" 
criado para o fim especial de instalar uma rêde de 
silos e armazéns, em defesa da triticultura nacional? 
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Em entrevista à imprensa, o Senhor Itagiba 

Barçante assegurou que, quando era Diretor do 
Serviço de Expansão do Trigo, em 1954, existia o 
saldo de 800 milhões de cruzeiros no chamado 
"Fundo do Trigo". 

Desejo informar ao ilustre Senador que só se 
pode falar em "Fundo", quando êle é resultante de 
uma lei aprovada pelo Parlamento e sancionada pela 
autoridade competente. 

Nunca houve tal ato. O que existe, na 
realidade é uma conta corrente no Banco do Brasil 
movimentada pelo próprio Banco. Excepcionalmente, 
o Ministério da Agricultura, em gestões passadas, 
com autorização expressa do Exmo. Senhor 
Presidente da República, obteve recursos para 
aquisição de sementes de trigo, adubos e máquinas 
agrícolas. 

Sòmente o Banco do Brasil poderá prestar 
esclarecimentos sôbre a movimentação da referida 
conta. Desde que assumi a Pasta, venho mantendo 
contato com aquêle instituto de crédito para saber 
dos saldos existentes a favor do Ministério, o  
que me têm sido fornecidos. Posso afirmar que,  
em 31 de março de 1957, existia um saldo disponível 
de Cr$ 106.482.975,90. De modo algum, poderá  
o Ministério da Agricultura responder sôbre a 
movimentação do saldo da referida conta em  
época anterior a esta gestão, até que o Banco do 
Brasil nos remeta os dados referentes a anos 
anteriores. 

Até agora, não foi por mim movimentada a 
referida "conta corrente", erradamente denominada 
"Fundo", a não ser para equiparar um pôsto tritícola 
em Varginha, no que foi despendida a importância de 
Cr$ 2.000.000,00, com a devida autorização do 
Exmo. Senhor Presidente da República. 

O fato de pràticamente, não haver movimentos 
na tal "conta corrente", está ligado ao projeto de  
lei, que tramita na Câmara Federal, e cuja cópia 
anexo à presente, da criação do "Fundo do Trigo", 
que legalizará uma situação de fato existente e  
que permitirá, sem qualquer novo ônus aos 
importadores do trigo, a sua aplicação específica, 
facilitando, em poucas horas, o atendimento de 
qualquer pedido de informação do Senado ou da 
Câmara. 

Posso assegurar que estou habilitado, com os 
dados fornecidos pelo Banco do Brasil, desde 3 de 
outubro de 1956, a dar qualquer esclarecimento 
sôbre a conta corrente" até a presente data. 

2º quando foi criado aquêle chamado "Fundo 
do Trigo", por que Ato, Decreto ou Lei e de que 
recursos se alimentava? 

O chamado "Fundo do Trigo", na realidade 
uma conta corrente, resultou de um Ato da SUMOC, 
aprovado na sessão número 329, de 18 de agôsto de 
1952, autorizado pelo Ofício do Ministro da Fazenda 
nº 1.083, de 23 de agôsto do mesmo ano. No dia 11 
de setembro de 1952, o Ministério das Relações 
Exteriores, onde funcionava a Comissão Consultiva 
do Trigo, comunicou à CACEX que ela ficaria 
autorizada a contabilizar o movimento de compra e 
venda de trigo, cujos saldos resultantes poderiam ser 
movimentados pelo Ministério da Agricultura 
mediante autorização do Exmo. Senhor Presidente 
da República, até a lavratura de ato que lhe desse 
destinação definitiva. 

3º qual o vulto dos recolhimentos anuais que os 
aludidos recursos propiciaram ao mesmo "Fundo", no 
período em que estas medidas foram observadas? 

Sòmente o Banco do Brasil poderá informar a 
respeito. 

4º desde que data e por que motivos foi 
abandonado o plano consubstanciado no aludido 
"Fundo do Trigo"? 

O Ministério da Agricultura não tem 
conhecimento de qualquer plano que tenha sido 
organizado com aquêles recursos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Cópia. 
 

E.M. 221 
 

Em 20-3-57 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República: 
Submeto à alta consideração de Vossa 

Excelência minuta de anteprojeto de lei  
criando o "Fundo do Trigo" e re- 
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gulando a origem, utilização e prestação de contas 
dos recursos respectivos. 

2. Busca-se, com o anteprojeto, legitimar 
situação de fato, conseqüente às operações de 
compra e venda de trigo, de iniciativa do Govêrno, 
para incentivo à produção interna e, 
subsidiàriamente, atenuação das flutuações no preço 
de venda de cereal aos moinhos, que se refletiam no 
preço da farinha de trigo e no do pão. 

3. Em fins de 1952, o Senhor Ministro da 
Fazenda autorizou o Banco do Brasil S.A. a adquirir 
trigo no exterior, para revenda aos moinhos no  
País. 

4. A princípio, operou o Banco através de  
sua Carteira de Exportação (CEXIM) e por conta 
própria. A partir de dezembro de 1953, no entanto, o 
Banco do Brasil S. A. foi autorizado a efetivar as 
operações referidas por conta do Govêrno Federal, o 
que veio a ser ratificado pelo Decreto número 
34.893, de 5 de janeiro de 1954, que deu à Carteira 
de Comércio Exterior (CACEX), sucessora da 
CEXIM, a qualidade de "Agencia do Govêrno 
Federal". 

5. No Aviso DE-CCT-309-561.311, de 11 de 
setembro de 1952, do Ministério das Relações 
Exteriores ao Presidente do Banco do Brasil S.A. 
relativo a conclusões da Comissão Consultiva do 
Trigo (C.C.T.) sôbre o preço da revenda do produto 
adquirido, firmou-se que: 

"quanto à eventual aplicação do saldo final a 
obter-se com a operação, tal como planejada, será o 
assunto objeto, no devido tempo, de consulta por 
parte da Comissão aos órgãos da administração que 
devem opinar no assunto. As operações seriam, 
assim, contabilizadas em conta provisória, na qual se 
lançariam, quer as importâncias relativas à abertura 
de crédito no exterior e demais despesas 
correspondentes, quer as quantias referentes às 
transações de revenda do trigo aos moinhos. O  
saldo final apurável seria, por fim, transferido para  
a conta definitiva que venha a ser determinada  
pelos órgãos superiores do Govêrno, uma vez 
assentada a destinação específica dos respectivos 
fundos". 

6. Preocupada a Comissão Consultiva do 
Trigo com a destinação dos mencionados saldos, 
concluiu pela necessidade de lei regulamentando o 
que, já então, se convencionou chamar "Fundo do 
Trigo" e a sua aplicação, considerando-se que 
deveria ter como destinação precípua o estímulo à 
produção interna e, subsidiàriamente, a atenção nas 
flutuações no preço da farinha de trigo e no do pão. 

7. Na prática, tais objetivos vinham sendo 
alcançados: O Ministério da Agricultura, autorizado 
pelo Senhor Presidente da República, levantou 
parceladamente, em 1952 e 1953, por conta de 
futuros resultados, um adiantamento de Cr$ 
130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros). 
Por outro lado, o Banco do Brasil S.A., além de 
adiantamentos feitos para novas aquisições, tem 
coberto os "deficits" eventuais, como se deu nas 
18a., 20a. e 21a. operações. Já em 1955, nas 23a. e 
24a. operações, atingiu-lhe, novamente, a saldos 
favoráveis. 

8. Considerando inadiável a legalização do 
"Fundo", de forma a dar existência legal a uma 
situação de fato, o Senhor Ministro das Relações 
Exteriores submeteu à elevada apreciação de V. 
Exa. a Exposição de Motivos DECCT-126-561-311, 
datada de 27 de agôsto de 1956, acompanhando 
projeto de lei, elaborado pelo Serviço de Expansão 
do Trigo do Ministério da Agricultura e apreciado pela 
Comissão Consultiva do Trigo nas 68ª e 69ª 
sessões, realizadas em 17 e 18 de julho do ano 
passado, com a presença do Diretor do referido 
Serviço, do Presidente da Comissão Federal de 
Abastecimento e Preços, de representantes da 
CACEX, da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil 
S.A., e da indústria moageira. 

9. Na Exposição de Motivos referida o Senhor 
Ministro das Relações Exteriores acentuou: 

8. "Outrossim, a criação do mencionado 
Fundo, com recursos não-inflacionários, contribuirá 
de modo relevante para proporcionar àquele  
Serviço os elementos de que carece  
para estabelecer condições favoráveis ao incremento 
da produção interna, de modo a reduzir 
substancialmente a atual dependência 
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da importação para cobrir cêrca de 80% das 
necessidades de consumo, o que significa um 
dispêndio de divisas só superado pela importação  
de combustíveis líquidos e pelos gastos com 
serviços. 

9. Por outro lado, com os recursos 
provenientes do Fundo, poderá o Ministério da 
Agricultura aparelhar-se para combater as fraudes 
denominadas "nacionalização do trigo estrangeiro" e 
"trigo papel", ambas do domínio público e que já 
foram objeto de cogitações por parte de duas 
Comissões Parlamentares de Inquérito, no Estado do 
Rio Grande do Sul e na Câmara Federal dos 
Deputados. 

10. Cumpre-me, por fim, mencionar que o 
parágrafo 5º do artigo 1º do incluso Projeto de Lei 
tem por objetivo disciplinar a entrada de farinha de 
trigo no território nacional, dando-se, 
conseqüentemente, sentido legal à expressão 
"ulterior deliberação" mencionada no artigo 1º do 
Decreto 26.159, de 7 de janeiro de 1949". 

10. O "Fundo do Trigo" tem a sua definição 
legal no artigo 1º do anteprojeto, que estabelece a 
diferença obrigatória, mínima, de 5% (cinco por 
cento), entre o preço de custo "CIF" e o de venda  
do trigo em grão e derivados. O saldo das operações 
será transferido para contas especiais do "Fundo  
do Trigo", no Banco do Brasil S.A., atendidas  
as destinações precípuas dos respectivos  
recursos, como previsto no anteprojeto, como abaixo 
se refere. 

11. A CACEX, como Agência Governamental 
das Operações, deverá prestar, mensalmente, aos 
órgãos competentes do Ministério da Agricultura, ou 
seja às repartições aplicadoras do "Fundo do Trigo", 
informações com o demonstrativo das compras e 
vendas realizadas e o balancete relativo à situação 
do mesmo Fundo. 

12. Às Entidades governamentais, com a 
aprovação da Comissão Consultiva do Trigo, é 
reservada a exclusividade das operações a que se 
refere o anteprojeto. O preceito que assim estipula tem 
por objetivo disciplinar a entrada de farinha de trigo no 
País, dando-se, conseqüentemente, sentido legal 
 

à expressão "ulterior deliberação" constante do artigo 
1º do Decreto 26.159, de 7 de janeiro de 1949. 

13. A destinação do Fundo – "particularmente 
à intensificação, expansão e amparo da produção do 
trigo no País, e "excepcionalmente para evitar 
freqüentes flutuações no preço de venda do trigo" – 
está consubstanciada nos artigos 2º e 3º do 
anteprojeto. 

14. A aplicação do Fundo é especificada, 
atendendo ao que mais aconselhável se verificou 
nos estudos da matéria. Atualmente o fomento da 
triticultura compete a um órgão especializado, tal o 
empenho, e a premência, de incremento e melhoria 
da produção do cereal. No entanto, nos planos de 
funcionamento da própria rêde de armazéns e silos, 
em que um dos princípios cardiais é o da 
padronização dos produtos, para melhor eficiência 
de sua guarda e transporte, uma das atribuições 
incontestes da rêde será, precisamente, a de 
fomentar a produção dos órgãos e materiais 
pulverulentos, destinados à alimentação, dentro dos 
padrões que serão firmados como necessários para 
a própria padronização dos produtos. Acresce, ainda, 
que as atuais operações de compra e venda de trigo, 
de que provêm o Fundo, implicando no emprêgo de 
divisas, na verdade oneram tôda a produção 
nacional; torna justo aplicar-se parte dos recursos 
advindo de tais operações precisamente, no melhor 
tratamento e desenvolvimento da mesma produção. 

15. O anteprojeto prevê, ainda, a prestação de 
contas relativas ao Fundo do Trigo, firma o caráter 
estritamente comercial do instituto e estabelece que 
as instruções necessárias serão baixadas pelo Poder 
Executivo. 

16. Acredito possa o anteprojeto merecer a 
aprovação de V. Exa. Submetendo-o ao exame 
dessa Presidência, permito-me frisar a V. Exa. que a 
iniciativa proposta atende não só à imperiosidade de 
legalização do Fundo do Trigo, como também 
possibilitará recursos à agricultura do País, inclusive 
no que se prende a armazéns e silos, problema 
focalizado na Mensagem deste ano, do Poder 
Executivo ao Congresso Nacional, no que interessa, 
muito de perto, ao abastecimento da população, 
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ao regime de preço das utilidades e à contenção do 
crescente custo de vida do País. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
Exa. os meus protestos de profundo respeito. 

Srs. Membros do Congresso Nacional: 
Nos têrmos do art. 67 da Constituição, tenho  

a honra de apresentar a V. Exas., acompanhado  
de Exposição de Motivos do Ministro de Estado  
dos Negócios da Agricultura, o incluso projeto de lei 
que cria o "Fundo do Trigo" e regula a origem, 
aplicação e prestação de contas dos respectivos 
recursos. 

Rio de Janeiro, de .... de 1957. 
 
Cria o "Fundo do Trigo", dá-lhe destinação e 

determina outras providências. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica criado o Fundo do Trigo, 

constituído pelos saldos das operações de  
compra e venda do trigo em grão e derivados, 
realizadas pela Carteira de Comércio Exterior 
(CACEX), do Banco do Brasil S.A., por  
conta do Govêrno Federal e nas condições 
recomendadas pela Comissão Consultiva do Trigo 
(CCT). 

§ 1º A diferença entre os preços de custo e 
venda dos produtos mencionados neste artigo não 
poderá ser inferior a 5% (cinco por cento), 
computando-se o custo CIF. 

§ 2º O saldo das operações realizadas, 
resultante da diferença a que se refere o parágrafo 
anterior, será transferido para a conta especial do 
Fundo do Trigo, no Banco do Brasil Sociedade 
Anônima. 

§ 3º A CACEX remeterá, mensalmente, aos 
órgãos competentes do Ministério da Agricultura, 
existentes ou que venham a ser criados, o 
demonstrativo das operações realizadas e o 
balancete relativo à situação do Fundo. 

§ 4º As operações de compra e venda  
dos derivados de trigo a que se refere êste  
artigo, serão realizadas, exclusivamente, por 
entidades governamentais, com aprovação da 
Comissão Consultiva do Trigo, em decorrência de 
 

atos internacionais ou para atender a situações 
especiais de abastecimento nacional. 

Art. 2º O Fundo do Trigo será destinado, 
particularmente, ao amparo, expansão e 
intensificação da produção de trigo no País, dentro 
de planos elaborados pelo Ministério da Agricultura, 
a construção de armazéns e silos, ao escoamento 
das safras, aquisição de equipamentos, máquinas 
agrícolas, adubos e inseticidas empregados na 
triticultura. 

Parágrafo único. Por proposta da Comissão 
Consultiva do Trigo, aprovada pelo Presidente da 
República, poderá, excepcionalmente, ser utilizada 
parte do Fundo para evitar flutuações no preço de 
venda do trigo em grão aos moinhos. 

Art. 3º Cabe ao Ministro de Estado dos 
Negócios da Agricultura a movimentação dos 
recursos do Fundo do Trigo. 

§ 1º O emprêgo dêsses recursos está sujeito a 
prestação de contas, por quem de direito, ao Tribunal 
de Contas da União. 

§ 2º Das prestações de contas serão 
remetidas cópias à Comissão Consultiva do Trigo. 

Art. 4º O Fundo do Trigo, criado pela presente 
Lei, não tem caráter fiscal, sendo de ordem 
meramente comercial. 

Art. 5º As instruções necessárias à execução 
desta lei serão baixadas pelo Poder Executivo. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Ao Requerente. 
 

DO SR. MINISTRO DA FAZENDA, COMO SEGUE: 
 
S.C. 102.983-57. 
Aviso número 394. 
24 de maio de 1957 
Sr. 1º Secretário: 
Tenho a honra de transmitir a Vossa 

Excelência, em referência ao Ofício número 167, de 
23 de abril último, as cópias solicitadas no 
Requerimento número 102, de 1957, do Sr. Senador 
Juraci Magalhães, que acompanhou o citado Ofício 
número 167. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a V. 

Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. 

 
CÓPIA 

 
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda: 
Por fôrça da Portaria número 141, de 11 de 

julho de 1956, incumbiu-se a esta Comissão de 
Inquérito, integrada pelo Assistente Jurídico José de 
Arimatéa Pinto do Carmo, como presidente, Oficiais 
Administrativos Adauto Guedes de Araujo e Jaci de 
Medeiros Regis, como vogais, secretariada pelo 
restaurador de processo Waldir Trigueiro da Gama, 
fôsse apurada a conduta dos funcionários – 
Leonardo da Silva Guimarães, Oficial Administrativo, 
classe O, do Q.S. e Alfredo de Andrade, Fiscal 
Aduaneiro, classe I, do Q.P., lotados ambos na 
Alfândega do Rio de Janeiro, em face do artigo 196, 
da Lei número 1.711, de 28 de outubro de 1952, de 
que trata o processo S.C. número 164.033-56. 

2. Em 3 de agôsto de 1956, pela Portaria 
número 149, foi o vogal Adauto Guedes de Araujo 
substituido pelo Oficial Administrativo Iberê Timótheo 
Peixoto, também como vogal (fls. 7). 

3. Principiando os seus trabalhos em 9 de 
agôsto de 1956, a Comissão não pôde prosseguir 
em suas investigações, em virtude de haver sido o 
processo requisitado pelo Gabinete de V. Exa., para, 
por sua vez, atender-se outra Comissão de Inquérito 
designada pela Portaria número 140, de 11 de julho 
de 1956. 

4. Reiniciados os trabalhos em face das 
Portarias números 247, de 5 de novembro de 1956, e 
9, de 4 de janeiro dêste ano, e decidido que teriam 
êles andamento à vista das cópias autenticadas de 
fls. 42-136, vem a Comissão de Inquérito apresentar 
o seu relatório, conforme preceitua o artigo 224 do 
Estatuto dos Funcionários. 

5. Ainda, tendo em consideração o estudo 
determinado por V. Exa. através da Portaria  
número 122, de 29 de maio de 1956, realizado  
sob a competente orientação dos Srs. Diretor  
Geral da Fazenda Nacional e Procurador  
Geral da Fazenda Nacional, a Comissão,  
no que lhe toca opinar, aceitou, igual- 
 

mente, conclusões e indicações ali sugeridas. 
6. A matéria objeto do inquérito desdobra- 

se em fases, tendo-se em vista a época em  
que elas se processaram e o meio onde se 
desenrolaram; encerra, entretanto, uma só  
questão, visto que, na sua ação iterativa,  
Leonardo da Silva Guimarães, embora, talvez, 
objetivasse finalidade sadia, procedeu em abril  
de 1956, por forma irregular, e desta maneira 
repetiu-se em maio, junho e agôsto do mesmo  
ano. 

7. Abraçou o funcionário a seguinte  
tese-denúncia: há irregularidade nas importações 
acobertas por mandados de segurança;  
existia, então, um contrabando depositado  
em trapiche particular da Avenida Rodrigues 
Alves número 791, o qual cumpria ser 
apreendido. 

8. Para maior clareza na exposição dos fatos, 
apreciaremos por partes a atuação do funcionário em 
suas proposituras. E' de se esclarecer, entretanto, 
que as questões se entrelaçam constantemente. 
Obedece-se, tanto quanto possível, à ordem 
cronológica. 

Conduta de Leonardo da Silva Guimarães na 
denúncia de supostos contrabandos acobertos por 
mandados de segurança. 

9. Com a direção de vistas que se  
traçou, Leonardo da Silva Guimarães, em abril  
de 1956, para atingir os seus objetivos,  
resolveu relatar as ocorrencias de que se dizia 
sabedor a pessoas estranhas à administração. 
Assim foi que, conforme depôs, procurou, 
sucessivamente, os Srs. Deputados Joaquim 
Mendes de Sousa, José Willemsems Júnior e foi 
levado por êste último a Vinicius Valadares 
Vasconcelos. 

10. Pretendia a Comissão de Inquérito  
tomar o depoimento do Deputado Federal  
Joaquim Mendes de Sousa. Havendo, porém,  
Sua Excelência já em 7 de novembro de 1956 
embarcado para New York, como representante 
brasileiro junto à Organização das Nações Unidas:  
e como, segundo apurou a Comissão junto  
à Secretaria da Câmara dos Deputados,  
sòmente retornaria o aludido Deputado em fins de 
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fevereiro, decidiu-se não ser imprescindível o seu 
depoimento, visto que o relatado pelas duas outras 
testemunhas esclareciam à sociedade os objetivos 
colimados. 

11. Ouvidos os Srs. José Willemsems Júnior e 
Vinicius Valadares Vasconcelos, confirmaram êles 
que, realmente, souberam da existência de possíveis 
fraudes relativamente a importação de uísque por 
intermédio do denunciante. (fls. 158-9 e 161-3). 

12. O último, em suas declarações, salienta que 
sòmente conheceu Leonardo no dia em que, 
juntamente com José Willemsems Júnior, o 
acompanhou em visita que fizeram ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República e na qual Leonardo 
relatou a existência de vultosos contrabandos de que 
se dizia conhecedor e poder provar. 

13. Na realidade, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República recebeu o denunciante e 
que lhe foi levado por elementos estranhos aos 
quadros da Administração, já mencionados. Não 
importou isso, entretanto, tivesse S. Exa. o 
dispensado do cumprimento das formalidades 
pertinentes à espécie. 

14. Admite-se que quem não pertença aos 
quadros administrativos e sabedor de uma fraude ou 
semelhante possa procurar o Chefe do Poder 
Executivo para denunciá-la, numa audiência pública 
ou mesmo particular. 

15. Em princípio, S. Exa. aceita a denúncia 
mas logo a transmite a quem caiba apurá-la, como 
aconteceu. 

16. In casu, tal não deveria ter-se verificado 
por essa forma, porque o indigitado é funcionário 
público e não poderia desconhecer as normas de 
seu próprio Estatuto. 

Embora procure defender-se e alinhe longa 
motivação, não escondeu que, em duas ocasiões, 
procurou e se valeu de pessoas estranhas aos quadros 
da Administração e a elas deu ciência de fatos de que 
tinha conhecimento em virtude do cargo que exerce. 

17. Atuando dessa maneira, quebrou, de 
início, alguns dos deveres funcionais preceituados no 
artigo 194 do Estatuto, os quais prescrevem: 

III – discrição; 
IV – observância das normas legais e 

regulamentais; 
VIII – levar ao conhecimento da autoridade 

superior irregularidades de que tiver ciência em 
razão do cargo; 
e bem assim não cumpriu o que dispõem os 
parágrafos 2º e 5º do artigo 115, da Nova 
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de 
Rendas, verbis: 

Art. 115. São comuns a todos os empregados 
das Alfândegas as seguintes obrigações: 

§ 1º ................................................................... 
§ 2º Representar ao seu Chefe imediato  

sôbre todos os abusos e desvio de que tiverem 
notícia, ou às autoridades superiores, quando o 
mesmo Chefe não tome em consideração suas 
representações. 

§ 3º ................................................................... 
§ 4º ................................................................... 
§ 5º Expor a seus Chefes tôdas as dúvidas 

que oferecerem os negócios, documentos e  
papéis a seu cargo, quaisquer vícios que  
nestes encontrarem, e os abusos contrários à 
regularidade do serviço, de que tiverem 
conhecimento". 

18. Se de tais fatos tinha, como alegava, 
conhecimento em virtude de trabalhar no local onde 
os mesmos se desenrolavam, não lhe era lícito trazê-
los a público. 

19. Nessa altura dos acontecimentos e em 
conseqüência dêles, havia o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República determinado, através deste 
Ministério, as providências cabíveis e disso tinha 
ciência o denunciante. 

20. Inconformado com a maneira pela qual se 
processavam as sindicâncias e alegando que se 
esteiava no parágrafo 37 do artigo 141 da 
Constituição, combinado com o artigo 14 da Lei 
número 1.079, de 10 de maio de 1950, decidiu 
Leonardo da Silva Guimarães oferecer denúncia ao 
Poder Legislativo contra o Ministro da Fazenda, 
revelação essa publicada no Diário do Con- 
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gresso, seção I, de 15 de junho de 1956 (fls. 167-
208). 

21. Arrimou-se mal o denunciante. A anuência 
constitucional. 

"E assegurado a quem quer que seja o direito 
de representar, mediante petição dirigida aos 
podêres públicos, contra abusos de autoridades, e 
promover a responsabilidade delas". 

Há que ser entendida em têrmos e com as 
suas limitações, pois, para casos específicos, tais 
como o dos funcionários e militares, encontra-se 
regulamentada devidamente. 

22. A Lei número 1.079, de 10 de maio de 
1950 define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo de julgamento – dita em seu: 

"Art. 14 E' permitido a qualquer cidadão 
denunciar o Presidente da República ou Ministro de 
Estado, por crime de responsabilidade, perante a 
Câmara dos Deputados". 

23. Subentende-se, evidentemente, assim 
possa proceder aquêle que não se encontre inibido 
de fazê-lo em virtude de lei que condicione, 
especialmente, a sua forma de agir. Sendo o 
denunciante funcionário público, e lhe havendo sido 
instituído regime próprio para as suas manifestações, 
terá êle de pautar os seus atos pelo Estatuto que 
aceitou, permanecendo nos quadros da 
Administração. 

24. Assim, infrigiu o denunciante dispositivos 
contidos no art. 165 e item VI do artigo 194, do 
Estatuto dos Funcionários, bem como as alíneas "a" 
e "b" do inciso I do item 1, das instruções baixadas 
pela Circular número 18-46, da Secretaria da 
Presidencia da República, os quais obrigam o 
servidor sempre a representar através de seus 
chefes imediatos e observar as normas legais e 
regulamentares. 

25. E se agravou mais a indisciplina porque o 
denunciante, para se apresentar na Câmara  
dos Deputados mandou tirar, sem autorização, 
fotocópias de documentos pertencentes à  
Alfândega. Aliás, em seu depoimento de fls. 145  
 

declara, expressamente, que, para tanto, não 
solicitou e nem obteve qualquer consentimento, 
agindo, assim, premeditadamente, por sua exclusiva 
conta. Irregularidade que também cometeu, quando 
entregou documentos ao Deputado Mendes de 
Sousa. 

26. Se tal é o fato real e confessado, não 
poderá o funcionário negar que, aqui, também 
vulnerou os limites do artigo 195, item II, da Lei 
número 1.711, de 28 de outubro de 1952, o qual 
proibe: 

"Retirar, sem prévia autorização da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição": 
descumprindo por outro lado, o mandamento contido 
no artigo 116, número 1, da Nova Consolidação  
das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, que 
proibe: 

"Tirar ou levar consigo qualquer papel 
pertencente ao arquivo, ou em exame nas Seções ou 
mesas". 

27. Dadas pelo Senhor Ministro da Fazenda, 
na Câmara dos Deputados, as amplas satisfações de 
que fazem provas as peças de fls. 209-214, o lógico 
e condizente com as boas normas administrativas 
seria que o funcionário aguardasse, com serenidade, 
o resultado de palavra ministerial empenhada junto 
ao próprio Parlamento. 

28. Isso não ocorreu, entretanto. Através de 
longa Carta Aberta publicada em "O Globo", de 10 
de agôsto de 1956 (fls. 26-37), entendeu Leonardo 
da Silva Guimarães de cobrar satisfações pelo 
andamento das investigações que sabia tinham sido 
determinadas. Se, realmente, foi desavisado e 
imprudente o seu procedimento junto à Câmara dos 
Deputados, com a nova iniciativa tornou-se 
escandaloso, porque não lhe era possível dirigir-se 
ao Ministro da Fazenda por meio de tal veículo. 

29. Pela Circular DG número 1 de 3 de  
agôsto de 1948, encontram-se os chefes de 
repartições proibidos de darem entrevistas sôbre 
assunto do Ministério: com mais razão impede ele  
  



– 672 – 
 
que o funcionário, através daquela forma, venha 
descutir, públicamente, o procedimento de seus 
superiores. 

30. Dessa guisa, rompeu, novamente, o 
funcionário, quando estabelecem e exigem os itens 
III, VI e VII do artigo 194, do Estatuto, os quais 
preceituam: 

"Discrição; 
Observância das normas legais e 

regulamentares; 
Obediência às ordens superiores exceto 

quando manifestamente ilegais"; 
indicações essas essenciais e indispensáveis ao 
bom andamento da Administração que, privada 
delas, certamente se encontraria enrodilhada pela 
confusão e indisciplina. 

Atuação do Oficial Administrativo Leonardo da 
Silva Guimarães e do Fiscal Aduaneiro Alfredo de 
Andrade na apreensão de suposto contrabando 
existente no trapiche particular número 791, da 
Avenida Rodrigues Alves, nesta Capital. 

31. Alegando que existia no trapiche da 
Avenida Rodrigues Alves número 791, um possível 
contrabando, decidiu Leonardo da Silva Guimarães, 
com a colaboração do Fiscal Aduaneiro Alfredo de 
Andrade, diligenciar por aprendê-lo. 

32. Antes de suas gestões, nesse assunto na 
madrugada de 2 de maio de 1956, mostra Leonardo 
que tinha conhecimento dos fatos. 

33. Em suas defesas, tanto um como o outro, 
deixam isso claro. 

O Fiscal Aduaneiro Alfredo de Andrade afirma 
que já nos últimos dias de abril lhe confiava 
Leonardo a incumbência de anotar números de 
caminhões que saiam carregados de uísque. Não há 
dúvida, tomava Leonardo a si a tarefa de que seria 
instrumento principal em 2 de maio subseqüente. 

34. Em 1º de maio, dos Drs. Geraldo Carneiro 
e Vinícius Valadares Vasconcelos, êste último 
pessoa estranha aos quadros da Administração, 
procurava obter Leonardo, de ambos, junto  
 

ao Departamento Nacional de Segurança Pública e 
por determinação do Exceletíssimo Senhor 
Presidente da República, ordem para apreensão do 
uísque depositado no local mencionado, mercadoria 
dada por êle como contrabando. 

35. Essa sua atitude evidencia o intuito de 
obstruir os fatos do conhecimento de seu superior, 
dando ao caso andamento fora das normas comuns 
à espécie, diretrizes essas que, ontem como hoje, 
obedecem rito certo e iniludível. 

36. Orientando a maneira de se proceder  
na apreensão de contrabando, a Nova 
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de 
Rendas, em vários de seus artigos, estabelece, 
expressamente, que os funcionários estão 
obrigados a: 

representar a seu Chefe imediato sôbre todos 
os abusos e desvios de que tiverem notícia, ou as 
autoridades superiores, quando o mesmo Chefe não 
tome em consideração suas representações (artigo 
115, § 2º). 

Expor a seus Chefes tôdas as dúvidas  
que oferecerem os negocios, documentos e papeis 
a seu cargo, quaisquer vícios que neste 
encontrarem, e os abusos contrários à regularidade 
do serviço, de que tiverem conhecimento (artigo 
115, § 5º). 

37. Em 1949, focalizando o assunto 
contrabando em suas várias modalidades, 
esclareceu o Decreto número 26.149, de 5 de janeiro 
daquele ano, que consolidou as leis do Impôsto de 
Consumo, que a sua apreensão para preparo e 
julgamento se fará sob orientação dos inspetores da 
Alfândega, quanto aos autos, representações e 
notificações nas zonas que lhes sejam diretamente 
subordinadas (art. 156, alínea b). Êsse era o regime 
até a data dos acontecimentos e foi mantido e 
ratificado pela Lei número 2.653, de 24 de 
novembro de 1955 (artigo 11), regulamentado  
pelo Decreto número 39.499, de 3 de julho de  
1956, e esclarecido pela Circular ministerial nú-  
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mero 27, de 21 de agôsto de 1956. 

38. Conjugando-se num só objetivo as normas 
ditadas para observância das leis de consumo com 
aquelas pertinentes às aduanas, objetivou-se 
reprimir-se com mais eficiência as fraudes de tôdas 
as espécies. 

39. O princípio geral manteve-se inalterado. 
Isto é, sabida ou conhecida a presumida 
irregularidade, terá o servidor da mesma de dar 
ciência ao seu superior e, com êle, 
concomitantemente e sob sua orientação, promover 
as medidas compatíveis. 

40. Não o fazendo e, mais, demonstrando 
desprêzo por aquelas normas legais, infringiu o 
funcionário, concientemente, medidas indicadas na 
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de 
Rendas (artigo 115, §§ 2º e 5º), no Decreto número 
26.149, de 5 de janeiro de 1949, e, finalmente, 
ratificadas pelo Estatuto do Funcionário. (art. 194, 
itens III, VI e VIII). 

Conduta de Leonardo da Silva Guimarães no 
processamento das sindicâncias determinadas pelo 
Inspetor da Alfândega e aprovadas pelo Sr. Ministro 
da Fazenda. 

41. Havendo o Delegado da Polícia Marítima e 
Aérea cientificado ao Guarda-mor da Alfândega do 
Rio de Janeiro o que ocorreria na madrugada do dia 
2 de maio de 1956, ou seja a diligência para 
apreensão de um suposto contrabando existente no 
trapiche particular número 791, da Avenida 
Rodrigues Alves, nesta Capital, cientificou o Guarda-
mor tempestivamente, por telefône, em que tomaria 
parte e, no mesmo dia 2, completou a sua ação, 
através do instrumento de fls. 44-45. 

42. Desinteressou-se em seguida, a Polícia 
Marítima e Aérea do caso, em consequência de 
maiores esclarecimentos que lhe foram prestados. 

43. Ato contínuo, entretanto, o Inspetor da 
Alfândega, à vista da gravidade dos fatos relatados, 
determinou fôsse procedida, no local em tela, 
verificação por três conferentes, na presença da 
Polícia Marítima e Aérea (fls. 45), devendo a 
mercadoria ser pesada, contada e qualificada. 

44. Ciente do que havia determinado o seu 
superior, Leonardo em 3 de maio, ou seja no dia 
seguinte ao da diligência promovida, requereu as 
medidas de fls. 48, entre as quais sugeriu a 
apreensão de volumes e levantamento de estoque 
de mercadorias existentes no trapiche. 

45. A êsse respeito, tomou, no dia 5 do 
mesmo mês, o Inspetor, as providências de que dá 
conta o expediente de fls. 49-50. 

46. Antes, porém, de que tivesse 
conhecimento do que já se realizara, o funcionário, 
em 8 de maio, face ao processo instaurado, requeria 
e reclamava, em decorrência de nota publicada no 
jornal "O Globo", desta capital, a apreensão de 
mercadorias que teriam sido desembaraçadas por 
forma irregular, lesiva aos interesses da Fazenda e 
da econômia nacional (fls. 51 e 52). 

47. Nesse novo petitório dava, igualmente, 
como suspeita a Comissão designada pelo Inspetor 
(em 2 de maio), sob a alegação de que seus 
membros haviam conferido e desembaraçado 
mercadorias cobertas por mandado de segurança 
com valores espantosamente reduzidos. 

48. Apegou-se o denunciante numa suspeição 
pueril, sem base, colocando em choque a honra de 
seus colegas. Foi assim desleal e mostrou-se sem a 
devida urbanidade, o que está previsto no item IV do 
artigo 184, do Estatuto, que prescrevo deveres ao 
funcionário. 

49. No dia 10 de maio, pelo documento de fls. 
53, do qual Leonardo teve conhecimento, esclareceu 
o Inspetor que à Comissão de conferentes apenas 
competia pesar e contar mercadorias depositadas no 
trapiche. Após, se fôsse o caso, seria então aberto o 
competente inquérito. 

50. Inconformado, dirigiu-se novamente ao 
Inspetor (22 de maio) estranhando a demora na 
apuração de sua denúncia e solicitando permissão 
para que se encaminhasse ao Senhor Ministro da 
Fazenda requerimento no qual pedia a abertura de 
inquérito para o caso (fls. 63-66) . 

51. Em ambos os requerimentos foi  
injusto e inverídico. No primeiro, afir-  
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mou categòricamente reter o Inspetor, por mais de 
dez dias, o relatório da Comissão de conferentes 
designada para verificação das mercadorias. Tal não 
ocorreu. Com efeito, recebendo o Inspetor o relatório 
em 11 de maio (fls. 56), já no dia 14 era o mesmo, 
com o histórico de tudo quanto havia acontecido, 
encaminhado em diligência à Primeira Seção da 
Alfândega (fls. 62), para que ali também se 
apreciasse o assunto. No segundo requerimento, 
lastreado em falsos argumentos denuncia o Inspetor 
como incurso nos artigos 318 e 319, do Código 
Penal e propondo, por último, o seu afastamento das 
funções, na forma do artigo 217 do Estatuto dos 
Funcionários. Evidentemente, nada menos 
verdadeiro. Foi acertada a conduta do Inspetor, 
promovendo as sindicâncias, pois cabiam elas, como 
medida liminar. De outra parte, foi inverossímel a 
increpação de protelação, em face do que se expôs. 
Assim acontecendo, levantou o funcionário, contra o 
seu superior, suspeição infundada, de natureza 
grave. 

52. Obedecendo a norma estatutária, deveria 
ter encarecido licença para se dirigir à Direção-Geral 
da Fazenda Nacional. Incidiu em consequência, mais 
uma vez no que prescreve o artigo 165 e 194, item 
VI, do Estatuto, verbis: 

O requerimento será dirigido à autoridade 
competente para decidi-lo e encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente;  
 

Observância das normas legais e 
regulamentares, e insubordinou-se igualmente, 
contra as alíneas "a" e "b" do inciso I, do item 1, das 
instruções baixadas pela Circular número 18-46 da 
Secretaria da Presidencia da República. 

53. Apesar de julgar o pedido de Leonardo mal 
endereçado (fls. 69), a Direção-Geral da Fazenda 
Nacional submeteu o caso à deliberação Ministerial, 
que o julgou intempestivo por não guardar 
conformidade com a hierarquia funcional. 

54. E mal se havia dirigido, em 22 de maio, 
irregularmente, ao Ministro da Fazenda, no dia 
seguinte (23) escrevia o funcionário carta ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
solicitando o andamento do caso o qual julgava 
protelado, carta essa acompanhada de cópia do 
requerimento endereçado ao Ministro da Fazenda a 
(fls. 9-103). Com tal procedimento, infringiu – mais 
uma vez, o item VI do artigo 194, do Estatuto, acima 
citado e transcrito, e violou as alíneas "a" e "b" do 
inciso I, do item I, das instruções baixadas com a 
Circular número 18, já referida, as quais obriga os 
servidores a representar através de seus chefes 
imediatos, e finalmente descumpriu o Estatuto 
também em seu artigo 165, o qual estabelece que: 

O requerimento será dirigido à autoridade 
competente para decidi-lo e encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente. 

55. Realmente, houve, por forma sucessiva, 
quebra de vários dispositivos estatutários. 

 
APRECIAÇÃO DA DEFESA DE LEONARDO DA 

SILVA GUIMARÃES 
 

56. Basearam-se as peças de fls. 251-265, 
que constituem a defesa apresentada por Leonardo 
da Silva Guimarães, em parte, no que a respeito de 
seu caso ficou configurado no relatório, apresentado 
pelos Srs. Drs. Paulo Marinho e Francisco Sá Filho. 

57. Realmente, aquêle relatório nos itens 65-
71, evidenciou não ter sido regular o seu 
procedimento relativamente a fatos objeto do 
presente inquérito. A Comissão, entretanto, na 
apuração do que lhe competia, enumera outros 
aspectos relacionados com o feito. 

58. Apega-se o funcionário, em quase  
tôda a sua defesa, a fraudes por êle denunciadas  
e motivo de exame por outra Comissão 
especialmente designada. Não constitui o caso  
das fraudes, pròpriamente, a matéria manda-  
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da investigar pelas Portarias números 247,  
de 5 de novembro de 1956, e, de 4 de janeiro de 
1957. 

59. Nessa conformidade, cabe-nos examinar, 
especialmente, a conduta do funcionário perante os 
seus superiores, na tentativa de apreensão de um 
presumível contrabando, a sua atuação no 
desenrolar das sindicâncias mandadas proceder 
pelo Inspetor da Alfândega e a denúncia 
intempestiva que fêz à Câmara contra o Ministro da 
Fazenda. 

60. Primeira alegação: 
Afirma que conhecedor do presumível 

contrabando, não representou liminarmente na 
suposição de que teria a sua iniciativa o mesmo 
resultado de outras, tomadas pelo conferente Paulo 
da Rocha Teixeira (fls. 252). Improcede o argumento. 
Nas denúncias mencionadas (fls. 213-225), dirigidas 
a um outro Inspetor que não o atual, se o conferente 
não recorreu, e evidentemente, se conformou com a 
solução tomada pelo inspetor, uma vez que a Lei lhe 
facultava o direito de pedir reconsideração e de 
recorrer. 

61. Segunda alegação: 
Alude que fêz requerimento, dos quais junta 

cópias, em que solicita, ao Inspetor, 
encaminhamento de processos ao Diretor-Geral da 
Fazenda Nacional (fls. 252-253). 

Escapa à Comissão apreciá-los e conhecer do 
destino que os mesmos tiveram. Ao funcionário, 
entretanto, assegura a Lei meios para alcançar o seu 
desiderato. 

62. Terceira alegação: 
Defende a tese de que não existe limitação ao 

servidor no direito de representar, na face do que 
prescreve a Constituição m seu artigo 141, 
parágrafos 37 e 38 (fls. 253). 

Demonstrou-se, já, não ser êsse um direito 
ilimitado, conforme quer fazer crer o funcionário  
no tocante ao servidor. Pudesse o funcionário 
denunciar sem limitações e indisciplinadamente  
aos seus superiores, estaria revogado  
 

o Estatuto e aberto o caminho para o cáos 
administrativo. 

63. Quarta alegação: 
Sustenta que a diligência para apreensão do 

uísque foi, no caso, um mero incidente, 
consequência da denúncia que dias antes fizera; que 
o Doutor Geraldo Carneiro, oficial de Gabinete do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
cientificado da ocorrência, lhe determinou 
apreendesse a mercadoria e, como fôsse isso 
impossível, e êle encaminhou ao Chefe de Polícia 
para as necessárias medidas (fls. 254). 

Descabem as escuras. A diligência para 
apreensão do presumível contrabando, tentada por 
forma irregular, à revelia de seu superior, evidencia 
propósito de desprestigiá-lo, atingindo com isso à 
própria administração. Irregularmente praticado, pois 
dêle teve prévio conhecimento, ao funcionário cabia 
promover a diligência não por injunção de pessoas a 
quem o fato não estava afeto, mas sim de tudo dar 
ciência ao seu Chefe e com êle procurar colaborar 
eficientemente como prescrevem a Nova Consolidação 
das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas e o 
Estatuto dos Funcionários e tendo em vista o Decreto 
número 26.149, de 5 de janeiro de 1949. 

Nesse passo, depondo, o Doutor Geraldo 
Carneiro (fls. 156), informa que, dada a sua objeção 
de que dificílmente poderia avistar-se com o Chefe de 
Policia, se limitou êle a pedir àquela autoridade que 
recebesse Leonardo e o ouvisse acêrca do assunto. 

Mais objetivo, o Dr. Vinicius Valadares (fls. 
161-163) afirma ter sabido que o caso fôra à 
Chefatura de Polícia: êle, porém, em nada influiu 
junto ao Chefe do Departamento Nacional de 
Segurança Pública, pois julgava que aquela 
autoridade não poderia tomar medida tão violenta, a 
não ser baseada em representação firmada por 
pessoa de responsabilidade. 

Em ambos os depoimentos ficou esclarecido 
que, em absoluto, o Chefe do Executivo não se 
imiscuiu em tal fato, inexistindo qualquer ordem sua 
para que se promovesse a diligência em questão. 
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64. Quinta alegação: 
Contesta o funcionário ter agido de forma 

escandalosa, uma vez que se fêz ouvir pelos jornais 
quando já havia o Ministro da Fazenda relatado e 
analisado os acontecimentos na Câmara (fls. 255-
257). 

O fato de ter dado êle entrevista, depois de se 
ter pronunciado o Ministro da Fazenda, não altera a 
forma escandalosa que assumiu o caso, em face de 
suas declarações, nem retira o aspecto irregular de 
seu procedimento, quer em relação à denúncia, quer 
em relação às entrevistas, coisas que lhe eram 
proibidas de dar. Nos itens 20-29, mostrou-se não 
ser êsse um meio hábil para que o funcionário 
procure justificar-se. 

65. Sexta alegação: 
Defende-se a fls. 257-259 o indiciado de 

possível irregularidade por êle cometido, em 1953, 
no desembaraço de considerável quantidade de 
mercadorias no caso de ação declaratória a favor de 
Willam Raymond O'Day. O assunto em tela foi 
focalizado pela Comissão, de que fizeram parte os 
Doutores Paulo Marinho e Francisco Sá Filho (fls. 
120, itens 67-68). 

Julga a Comissão de Inquérito, conforme já 
salientado, não constituir êsse assunto de sua 
alçada. Como a Comissão designada pela Portaria 
número 140, de 11 de junho de 1956, coube 
examiná-lo e indicar solução, adotar esta Comissão 
de Inquérito o que ali se sugeriu. 

66. Sétima alegação: 
Sustenta não ser crime nem falta prevista, 

em qualquer lei, a exibição de fotocópias de 
documentos pertencentes à Repartição: que  
tais documentos, além de não estarem arquivados 
não eram secretos e nem estavam em seu poder; 
que o sentido do item II do artigo 195 do Estatuto 
dos Funcionários, que proibe retirar qualquer 
documento da Repartição sem autorização,  
é vedar que o funcionário se beneficie,  
ou a terceiro se do uso de tais documentos  
 

em detrimento dos interêsses do Estado; que o 
Presidente da República e os congressistas não são 
pessoas estranhas em relação ao Estado (fls. 259-
260). 

A motivação invocada, para que o funcionário 
possa livremente retirar cópias, é inteiramente 
infundada. Quando o Estatuto em seu artigo 195, 
item II, proíbe. 

retirar, seu prévia autorização da autoridade 
competente, qualquer documento, ou objeto da 
repartição, é óbvio que não estabelece exceções e 
onde a Lei não distingue a ninguém é licito distinguir. 
Trata-se de norma que deve ser assim entendida, 
pois, caso contrário, estaria violado o princípio da 
hierarquia funcional, indispensável e básico na 
organização administrativa. O mesmo princípio 
encontra-se previsto na Nova Consolidação das Leis 
das Alfândegas e Mesas de Rendas, cujo artigo 116, 
prescreve: 

E' proibido a todo empregado: tirar ou levar 
consigo qualquer papel pertencente ao arquivo ou 
em exame nas Seções ou mesas. 

Realmente, o Presidente da República e os 
congressistas não são pessoas estranhas em 
relação ao Estado. Entretanto, se o servidor a elas 
se quer dirigir, está no imperioso dever de observar 
as normas legais ditadas para êsse fim, o que não 
fez Leonardo. 

67. Oitava alegação: 
Afirma que não quebrou a hierarquia funcional 

quando se dirigiu ao Senhor Ministro através do 
Inspetor da Alfândega, em 22 de maio de 1956: que 
assim procedeu porque a matéria objeto da 
representação, no seu modo de entender, era da 
alçada daquela autoridade. (fls. 260-261). 

Havendo o assunto sido julgado pelo Sr. 
Ministro (fls. 70), não cabe mais esta Comissão 
apreciá-lo. 

68. Nona alegação: 
Assevera não haver levantado suspeição 

relativamente a seus colegas membros da Comissão 
de sindicância, 

 



– 677 – 
 
inicialmente designada pelo Inspetor da Alfândega, 
pelo fato de terem êles desembaraçado mercadorias 
nas mesmas condições daquelas objeto da 
investigação; que, uma vez conhecedor êles do 
pensamento do Inspetor era evidente que, embora 
individualmente pessoas dignas, possuissem 
interêsse no desfecho do caso. (fls. 261-262). 

Não colhe o argumento porque os conferentes 
indicados o foram únicamente para pesagem e 
contagem da mercadoria, tudo sob a presença da 
Polícia Maritima e Aérea. Antecipou-se, dessa forma, 
o funcionário, numa suspeição descabida uma  
vez que baseada em mera presunção contra colegas 
que sabia reconhecidamente dignos. Improcede, 
dessa maneira, a aplicação do preceito de  
suspeição previsto no Código do Processo Civil, 
invocado pelo indiciado. Ademais o dispositivo do 
artigo 215 do E.P., citado pelo mesmo, não trata 
dêsse assunto. 

69. Décima alegação: 
Pretende provar não haver ofendido a 

disciplina e nem a hierarquia funcional,  
porque, chamado pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, entende que, se acaso 
houvesse quebra de qualquer preceito legal, 
estaria isso coberto pela autoridade e pelo direito 
que o Chefe da Nação tem de conhecer direta e 
urgentemente certos problemas. Diante disso é 
que se julgou com o dever de tomar parte  
na diligência policial, acreditando que tudo 
decorria de deliberação da Suprema Autoridade 
(fls. 262). 

Não se ajusta à realidade o raciocínio 
expendido. Na verdade, o funcionário foi levado  
à presença do Chefe do Executivo a fim de 
promover a denúncia com os elementos da mesma 
Acolhendo-o S. Exa., como o fêz, não implicou isso 
em que ficasse êle dispensado de seus deveres. 
Observa Alberto Bonfim (Processo Administrativo, 
5ª ed., 1956 p. 11) poder o Presidente da República 
receber denúncia de irregularidade no Serviço 
público e encaminhá-la à autoridade competente. 
Não importa isso, entretanto, que sua  
Excelência, com essa deferência, retire do  
 

funcionário obrigações, que lhe são exigidas por Lei. 
Procurando executar à revelia de seu superior, 

a diligência policial patenteou-se o seu espírito de 
indisciplina. Com efeito, os depoimentos dos 
Senhores Geraldo Carneiro e Vinicius Valadares 
Vasconcellos mostram que êle é que se propunha à 
promoção de tal diligência, coisa que relutaram por 
concordar, ficando claro e expresso não haver o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
tomado conhecimento da mesma nem autorizado 
providência a êsse respeito. 

70. E' possível a existência de inimizade entre 
Leonardo da Silva Guimarães e o Inspetor da 
Alfândega. Aliás em seu depoimento o funcionário se 
declara inimigo do Inspetor. Por que parte dêste, 
entretanto, não se vislumbra qualquer represália, 
mostrando-se êle, durante todo o curso dos 
acontecimentos um espírito sereno e equilibrado 
ante as acusações que lhe foram feitas. 

 
APRECIAÇÃO DA DEFESA DE  

ALFREDO DE ANDRADE 
 
71. Tanto em seu depoimento (fls. 151) como 

em sua defesa (fls. 269-270) o fiscal aduaneiro 
Alfredo de Andrade informa que, sòmente na 
madrugada do dia 2 de maio de 1956, Leornardo da 
Silva Guimarães, dizendo-lhe cumprir determinação 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
o convidou para, em sua companhia efetuar 
diligência fiscal do interêsse da Fazenda Nacional, 
diligência por haver acreditado estar êle, Leonardo 
conhecer quando foi aberto o trapiche da Avenida 
Rodrigues Alves número 791. 

Julgava, ante os fatos, que o Guarmor e 
Leonardo estavam articulados para êsse fim. 
Verificou, porém, o contrário no decorrer da diligência. 

Aditou, também que em fins de abril Leonardo, 
solicitou anotasse êle o número de certos caminhões 
que carregavam na ocasião partida de uísque que 
saia do Armazém número 1. 

Guardando-se coerência entre as  
assertivas de Alfredo de Andrade na sua  
defesa e as declarações prestadas no  
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seu depoimento, de fls. 151, com as declarações de 
Leonardo da Silva Guimarães, de fls. 254, e seu 
depoimento de fls. 147, – em que deixou claro ter o 
fiscal tomado parte na diligência por haver acreditado 
esta êle, Leonardo, autorizado pelo Chefe do 
Executivo a fazê-la, esclarecendo, ainda, que o fiscal 
anotou o número dos caminhões que carregavam 
uísque sem saber qual o objetivo, – esta Comissão 
mantém a convicção de que Alfredo de Andrade foi 
envolvido nos acontecimentos levado pela sua boa 
fé. 

Isto pôsto, a Comissão de Inquérito não o 
responsabiliza. 

 
APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 
72. Em vista do exposto e relatado ressalta: 
I – Quanto a Leonardo da Silva Guimarães: 
a) dos itens 16 e 17, – ter Leonardo da Silva 

Guimarães infringido o disposto no artigo 194, itens 
III, VI, e VIII, do Estatuto dos Funcionários e 
parágrafos 2º e 5º do artigo 115 da Nova 
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de 
Rendas, por haver dado conhecimento a pessoas 
estranhas ao Serviço Público de assunto relacionado 
com a repartição, enquadrando-se, em 
consequência, no artigo 204 do E. F.: 

b) dos itens 20-24 que, desprezando o 
funcionário o disposto nos artigos 165, 194, item VI, 
do E. F. bem como as alíneas a e b do inciso I do 
item 1 da Circular número 18-46 da Secretaria da 
Presidência da República ao denunciar diretamente 
o Ministro da Fazenda ao Poder Legislativo, 
cometeu, falta grave, e reincidiu no descumprimento 
dos deveres estabelecidos na Lei incidindo assim, no 
artigo 295, do E. F.: 

c) dos itens 25-26, – e flagrante a sua 
desobediência aos ditames que proibem o Servidor 
retirar da repartição qualquer documento sem prévia 
autorização da autoridade competente quebrando 
normas estabelecidas no artigo 195, item II, do E. F. 
e artigo 116, número 1, da Nova Consolidação  
das Leis das Alfândegas e Mesas do Rendas,  
 

incorrendo em falta grave e no já citado artigo 205 do 
E. F.: 

d) dos itens 27 a 30, que se positiva aqui, 
novamente, falta grave. Não podia e nem pode o 
funcionário discutir, pùblicamente, atos de seus 
superiores. Violou, em consequência, os itens III, V, 
VI e VII do artigo 194 do E. F., combinado com o que 
prescreve a Circular número 18-46 da Secretaria da 
Presidência da República. Incorreu, destarte, no 
artigo 205, do E. F.: 

e) dos itens 31 a 40, que, ao novamente deixar 
de levar ao conhecimento da autoridade superior fato 
irregular, cometeu falta grave; procurando para 
solução do que conhecia a colaboração de 
elementos estranhos à repartição outra vez mostrou-
se indiscreto. Dessa guisa, tornou a infringir: os itens 
III, VI e VIII do artigo 194 do E. F., os parágrafos 2º e 
5º do artigo 115 da Nova Consolidação das Leis das 
Alfândegas e Mesas de Rendas, e o Decreto número 
26.149, de 5 de janeiro de 1949, pelo que está 
incurso no artigo 205 do E. F.; 

f) dos itens 41 a 56, que por haver levantado 
suspeição infundada em relação à Comissão de 
conferentes designada pelo Inspetor na fase de 
sindicância (itens 47-48), infringiu o funcionário o 
disposto no item IV do artigo 194 do E. F.; estando, 
em consequência, enquadrado no seu artigo 204, por 
falta de cumprimento de deveres; que, suspeitando 
da conduta do Inspetor e o incriminando de possível 
conluio com fraudadores e solicitando o seu 
afastamento do cargo na forma do artigo 217, e por 
ficar evidenciado que a acusação foi desarrazoada 
(itens 50-53), teria o funcionário incorrido em falta 
grave e, em decorrência, estaria incurso no artigo 
205 do E. F. Como, entretanto, a Superior 
Autoridade, através de seu despacho de fls. 20, 
apreciou e decidiu êsse assunto, julga a Comissão 
de Inquérito não lhe caber mais apreciá-los; 

g) dos itens 54-55, que ao se dirigir  
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República por carta e com esta juntar cópia do 
requerimento que fizera ao Ministro da Fazenda 
relatando fatos, inclusive acusando o Inspe-  
  



– 679 – 
 
tor da Alfândega, reincidiu no descumprimento  
do direito de petição, visto que carta não  
constitui meio hábil para requerer ou representar, 
infrigindo, mais uma vez, o item VI do artigo 154,  
e artigo 165 do E. F. e mais as alíneas a e b do 
inciso I do item 1 das instruções baixadas  
através da Circular número 18 de 1946 da 
Presidência da República. Com isso demonstrou 
que não dava como julgadas as fortes acusações 
que fizera contra o Inspetor da Alfândega  
(fls. 99-103), pelo que cometeu falta grave, 
incorrendo no artigo 205 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos. 

II – Quanto a Alfredo de Andrade: 
A Comissão, conforme se pronunciou  

no item 1 dêste Relatório, não reconhece 
culpabilidade na sua atitude nos acontecimentos 
narrados. 

73. O vogal Iberê Timotheo Peixoto 
apresentou, em separado, seu relatório numerado de 
fls. 293-299. 

Certos de termos cumprido a missão que  
nos foi confiada, apresentamos a V. Exa.  
nossos protestos de elevada estima e tida a 
consideração. 

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1957. – a) 
José Arimatéa Pinto do Carmo, Presidente. a) Jacy 
de Medeiros Regis, Vogal. 

Cópia: 
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda 
Iberê Timotheo Peixoto, oficial administrativo 

classe "O" do Quadro Suplementar do Ministério da 
Fazenda, lotado no Diretoria das Rendas Internas, foi 
designado por V. Exa., para integrar, como vogal, a 
Comissão de Inquérito, para apurar, na forma do 
artigo 196 do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União, as irregularidades praticadas pelos 
Srs. Leonardo da Silva Guimarães e Alfredo 
Andrade, respectivamente oficial administrativo 
classe "O" e fiscal aduaneiro classe "I", da Alfândega 
do Rio de Janeiro. Terminada a fase instrutiva  
do inquérito, vem apresentar a V. Exa. o seu 
relatório, em separado, certo de haver cumprido o 
seu dever. 

RELATÓRIO 
 
A razão do presente inquérito é a alegação de 

haver Leonardo da Silva Guimarães, infringido os 
artigos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União, denunciando irregularidades que se 
processavam na Alfândega do Rio de Janeiro, ao 
Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente da 
República, sem que fôssem comunicadas, 
prèviamente, aos Senhores Inspetor da Alfândega e 
Diretor-Geral da Fazenda, agindo assim, fora da 
hierarquia administrativa, juntando cópias 
fotostáticas de documentos internos da Alfândega. 

Não há dúvida alguma, que deveria ser punido 
o funcionário que agisse com desrespeitoso proceder 
e infringido o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. 

Tais fatos assim procederam?  
Parece que não. 
Pela data da inicial, portaria número 149, de 3 

de agôsto de 1956, documento de fls. 7 do processo, 
até as fls. 138 em data de 12 de novembro de 1956, 
só existiam atos do Sr. Inspetor da Alfândega e atos 
do Sr. Leonardo, quanto a um processo de inquérito, 
junto por cópia, de fls. 12 a 137. 

Por aí, parecia haver culpa do Senhor 
Leonardo, entretanto, tivemos necessidade de ouvir 
os depoimentos de testemunhas tais como Sr. José 
Willemsems, presidente da Bôlsa de Valores e os 
Drs. Geraldo Carneiro e Vinicius Valadares 
Vasconcelos, do Gabinete do Exmo. Sr. Presidente 
da República. 

José Willemsems, esclarece às fls. 158, que 
em conversa com Leonardo, soube de 
irregularidades quanto a entrada de uísque no país, 
a baixo preço, que passavam pela Alfândega sob os 
olhos tolerantes da administração. 

Exmo. Sr. Ministro, não há funcionário algum, 
que em conversa não fale de irregularidades 
existentes em sua Repartição, e êste desabafo é tão 
natural, levando-se em conta que tais funcionários 
passam a maior parte de sua vida dentro da 
Repartição, e que em maior ou menor escala sempre 
existem algumas irregularidades. 
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Ainda diz o Sr. José Willemsems, que estando 
com o Dr. Vinicius Valadares, em Belo Horizonte, por 
ocasião das homenagens a Tiradentes, fls. 158, em 
conversa com o mesmo, teve oportunidade de narrar 
os fatos que ouvira de Leonardo. 

Ora, aqui, devemos saltar para o depoimento 
do Dr. Vinicius, fls. 161-163, onde diz: 

"Ser o pivot de todos os acontecimentos", que 
sabedor dos fatos, se obrigou a levar o Sr. Leonardo 
à presença do Presidente da República, como de 
fato fêz, para que Sua Excelência ouvisse de viva 
voz e com os documentos, tomasse conhecimento 
sôbre que havia de positivo. 

Vinícius perguntou a Willemsems, fls. 162, se 
o seu conhecido confirmaria tais fatos perante o 
Presidente da República. 

Confirmada tal afirmativa, Willemsems declara 
às fls. 158, que fêz ciente a Leonardo que iriam ao 
Palácio do Catete, para que fôsse ouvido pelo 
Presidente, devendo ter um relatório e provas. 

Vinicius Valadares, fls. 162-163, declara que a 
entrevista teve lugar, tendo êle, Vinícius, 
apresentado Leornado ao Presidente da República, e 
que a narração dos fatos e entrega de documentos 
foi presenciada, não só, por êle mesmo como 
também pelo Sr. Willemsems. 

Exmo. Sr. Ministro, qual o funcionário, que 
chamado à presença do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, deixaria de comparecer 
sob a alegação de ser necessária a prêvia 
aquiescência de seu chefe ou Diretor? 

Doidinhos estão todos os funcionários para 
merecer esta distinção, sejam quais forem as 
conseqüências futuras. 

Levado Leonardo, à presença do Presidente 
da República pelo Doutor Vinicius Valadares, onde 
está a infração disciplinar que lhe é atribuída? 

Por que foi levado, para narrar os fatos que o 
Presidente da República queria ouvir, e que fôra 
contada a amigos seus, sem caráter de intriga ou de 
denúncia, em uma conversa particular onde falaram 
de muitos outros assuntos, em um desabafo daquilo 
que julgava errado, que culpa lhe cabe, do fato de  
 

seus amigos irem contar ao Presidente da 
República? 

Todos êsses argumentos só apareceram no 
processo, após a pronúncia do Sr. Inspetor da 
Alfândega, relatório junto por cópia às fls. 74-88 e o 
parecer dos Drs. Sá Filho e Paulo Marinho, fls. 105-
133, também junto por cópia, por serem peças do 
outro inquérito. 

Havia, até então no processo a impressão da 
falta grave cometida por Leonardo, mas os 
depoimentos das testemunhas, pessoas idôneas, de 
grande responsabilidade, amigas e dedicadas à boa 
administração do Exmo. Sr. Presidente da República, 
mudaram o rumo das acusações demonstrando que 
foram aquêles senhores que deram conhecimento 
dos fatos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, e, que por ordem da Primeira Autoridade 
do País, foi Leonardo levado à sua presença,  
porque não o levariam, se o Presidente não quisesse 
ouvi-lo. 

Não poderia, Leonardo, apresentar sòmente 
palavras, ao Chefe da Nação, e para merecer fé 
tinha de apresentar documentos que confirmassem 
as suas alegações. 

Tão graves faltas, existiam na Alfândega do 
Rio de Janeiro, que sou obrigado a buscar e 
transcrever pequenos trechos, do outro inquérito, 
junto por cópia, constantes do relatório do Inspetor 
daquela Repartição, constantes às fls. 77. 

Item 21 – "E não é só êsse crédito de US$ 
175.000,00 que deve ter sido ultrapassado, se 
considerados falsos os preços declarados pelo 
importador, na ausência de fatura consular 
legalizada". 

Item 22 – "O crédito maior da mesma firma, 
referente ao processo número 25.175-54 (junto por 
linha) no valor de US$ 1.601.506,40 e que vem 
desde outubro de 1953, foi todo êle consumido mais 
ou menos nas mesmas condições do que se trata 
neste processo, isto é, com valores considerados 
muito baixos para efeito de tributação". 

Nas conclusões apresenta o Senhor Inspetor 
da Alfândega, o item 77. 
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“Se me fôsse dado resolver, não teria dúvida 
em aceitar o fato consumado para tôdas as 
liberações já feitas, considerando as razões que 
levaram os meus dignos antecessores a adotar 
aquelas medidas de natureza estritamente fiscal e 
por encontrar cobertura jurídica para qualquer ação 
mais drástica, salvo o processo de câmbio, da 
competência da Recebedoria do Distrito Federal e da 
Fiscalização Bancária”. 

Acêrca de tais apreciações, os Doutores Sá 
Filho e Paulo Marinho, às fls. 105 e 135, dizem 
especialmente às fls. 121, item 75: 

“A conduta da Alfândega do Rio de Janeiro, 
se por um lado é elogiável, pelo fato de procurar 
com os restritos meios legais ao seu alcance 
resguardar os interêsses do Fisco, cobrando dos 
sonegadores de impostos o que, a seu ver, era 
devido, por outro lado foi omissa, deixando de 
trazer ao conhecimento da Superior Autoridade 
ocorrência de tamanha importância como seja a 
fraude nos valores das importações, de efeitos 
danosos para a economia Nacional e para boa 
prática comercial”. 

Item 90 – “Não consta do Procaso, por outro 
lado, tenha a Fiscalização Bancária, também, 
tomado qualquer iniciativa, para obviar a fraude de 
que se trata além das providências puramente 
fiscais, de interêsse da arrecadação do impôsto de 
consumo, tomadas pela Alfândega do Rio de 
Janeiro”. 

Item 157 – “Encarado dêste modo o problema, 
não é de se aceitar a sugestão apresentada pela 
Inspetoria da Alfândega, na parte final do seu 
relatório”. 

Item 159 – “A denúncia apresentada, se por 
um lado revestiu de aspecto escandaloso, com 
violação de ética funcional e quebra da hieraquia 
administrativa possibilitou a discussão do 
problema em foco, ensejando à Administração 
Fazendária a oportunidade de dar-lhe a solução 
devida”. 
 

Tais pareceres, constantes de dois relatórios, 
positivam que eram conhecidas, por alto, aquelas 
falhas graves, que foram narradas ao Exmo. Senhor 
Presidente da República e o Sr. Leonardo para não 
passar por mentiroso ou caluniador teve necessidade 
de documentar a sua exposição com documentos 
internos. 

Se houve no ato, indisciplina, quem motivou a 
mesma? 

Willemsems, Dr. Vinicius, Leonardo ou o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República? 

Parece fora de dúvida que não cabia ao Exmo. 
Sr. Presidente da República ouvir Leonardo. 

Deveria encaminhar, logo que teve 
conhecimento dos fatos pelo seu oficial de gabinete, 
o Sr. Leonardo ao Sr. Ministro da Fazenda e êste ao 
Senhor Diretor-Geral. 

Como foi feito, o Exmo. Sr. Presidente da 
República passou a ser o ordenador do inquérito, 
quando deveria ser o Diretor-Geral, e assim como 
está, só o Exmo. Sr. Presidente da República poderá 
julgar o presente, pois Leonardo foi ouvido pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que 
determinou fôssem tomadas as providências devidas. 

Assim, não há no processo ato de indisciplina, 
entretanto, vamos ver em face dos artigos do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Capítulo 11 – Dos deveres: 
Art. 194 – São deveres do funcionário: 
 
VIII – Levar ao conhecimento da autoridade 

superior irregularidade de que tiver ciência em razão 
do cargo. 

O DASP, órgão da administração pública, tão 
temido e respeitado, porém, meticuloso e cioso da 
interpretação das leis quanto a nossa legislação 
administrativa, comenta o item VIII acima iniciado, 
nos seguintes têrmos: 

“O item VIII do artigo impõe o dever de levar 
ao conhecimento do superior irregularidades que 
tiver ciência em razão do cargo. 
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O artigo 224, item V, do antigo Estatuto dizia o 
mesmo, mas o conceito de representação era mais 
amplo: o funcionário devia representar sôbre 
irregularidades ocorridas na repartição em que servia 
e mandava que o funcionário subisse na 
representação à autoridade superior do chefe 
imediato quando êste recalcitrasse em não 
reconhecer da irregularidade”. 

Não há pois, no Estatuto a obrigatoriedade de 
fazer esta ou aquela comunicação por intermédio do 
chefe da Repartição, tanto mais quanto o Senhor 
Leonardo, só fêz tal comunicação ao Chefe da 
Nação, magistrado supremo, para quem todos os 
atos preparatórios estão prejudicados, dada a forma 
como foi determinada a relação das faltas cometidas. 

Capítulo III – Das proibições: 
Artigo 195 – Ao funcionário é proibido: 
11 – Retirar sem prévia autorização da 

autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto da repartição. 

Não podia Leonardo, comparecer perante o 
Exmo. Sr. Presidente da República, sòmente com a 
sua palavra, e os documentos que apresentou foram 
em fotocópia sem prejuízo para a Repartição, não 
entregando a terceiros e sim, ao Presidente da 
República. 

Das penalidades – Capítulo V: 
Artigo 202 – Na aplicação das penas 

disciplinares serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração e os danos que dela provierem 
para o serviço público”. 

Não procede a aplicação de penas, quando 
não houve a falta grave que se pretende a todo o 
custo fazer subsistir. 

Não teve, jamais, o Senhor Leonardo a 
intenção de ofender, injuriar, menosprezar ou 
denunciar (mesmo quando aparece freqüentemente 
esta palavra em vários pontos do processo – 
denúncia –) pois, não poderemos despresar os 
depoimentos prestados por José Willemsems e os 
Drs. Geraldo Carneiro e Vinicius Valadares, onde  
se vê que tais fatos foram narrados em conversa 
 

normal entre as muitas coisas que falaram. 
A referência de tais fatos ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República, fato que Vinicius 
Valadares sustenta, declarando ser “o pivot de todos 
os acontecimentos” não podem constituir matéria 
para dar ao Senhor Leonardo a responsabilidade das 
faltas que lhes são imputadas. 

Assim, já que houve na apuração dos fatos 
grande vantagem para o Estado, não trazendo o 
conhecimento dos fatos prejuízo algum ao Estado, 
improcede a apreciação do artigo 202 quanto à 
pessoa do Sr. Leonardo. 

Quanto ao fiscal aduaneiro, Alfredo Andrade, 
nada há no processo que possa incriminá-lo. 

Não ficando caracterizada nenhuma falta 
contra os citados funcionários, parece-me que, o 
presente processo, salvo melhor juízo, pode ser 
arquivado. 

Apresento ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda 
os protestos de respeito e alta consideração. 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1957. – lberê 
Timótheo Peixoto, Oficial Administrativo, classe “O”. 

 
PROCESSO Nº 19.329-57 

 
Processo administrativo mandado instaurar 

contra funcionário que denuncia irregularidades no 
Serviço Público com infringência de normas 
disciplinares. A procedência da denúncia isenta de 
responsabilidade, respondendo o denunciante pela 
quebra da disciplina, se procedeu com dolo. 

É dever do funcionário levar ao conhecimento 
da autoridade superior irregularidade de que tiver 
ciência (Lei 1.711-52, artigo 194, VIII). Direito de 
petição e dever de representação: – institutos 
jurídicos distintos. 

Direitos e garantias constitucionais não se 
restringem por lei ordinária, ainda quando essa lei 
seja o Estatuto dos Funcionários Públicos  
Civis da União. O funcionário não perde a 
qualidade de cidadão para o uso e gôzo 
 das garantias e direitos outorgados pela 
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Constituição Federal. O contrário seria admitir  
uma “capitis deminutio” pela investidura em cargo 
público. 

Êste processo baixou ao estudo dêste Serviço 
do Pessoal por virtude do respeitável despacho de 
fls. 300, do Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Fazenda, vazado nestes têrmos: 

“À Diretoria Geral da Fazenda Nacional, para 
promover, com urgência, a instrução final do 
processo”. 

2. Trata-se de inquérito administrativo, em fase 
de julgamento, assim convertido em diligência para 
obtenção de elementos de convicção, a fim de nêle a 
autoridade julgadora prolatar seu despacho final. É 
naturalmente uma conseqüência da rotina, mas não 
deixa de ser, igualmente, uma louvável precaução da 
Superior Autoridade, no seu nobre anseio de bem 
fundamentar sua decisão de maneira a evitar lesão a 
direitos individuais. 

3. De fato, o processo administrativo, na forma 
dos preceitos legais vigentes, está completo com a 
só apresentação do relatório elaborado pela 
respectiva Comissão, uma vez apresentada a defesa 
pelos acusados. É a formalidade da Lei: 

“Concluída a defesa, a comissão remeterá o 
processo à autoridade competente, acompanhado de 
relatório, no qual concluirá pela inocência ou 
responsabilidade do acusado, indicando, se a 
hipótese fôr esta última, a disposição legal 
transgredida”. 

(Lei 1.711-52, art. 224). 
4. Prestada esta fase, incide o disposto 

 no artigo seguinte da mesma Lei, assim 
expresso: 

“Recebido o processo, a autoridade julgadora 
proferirá decisão no prazo de 20 dias”. 

(Lei cit., art. 225). 
prazo êsse que não é terminante, podendo ser 
excedido na hipótese de diligência, como é o 
caso, sendo conseqüência única a reassunção  
do funcionário suspenso preventivamente,  
salvo quando afastado do cargo em virtude 
 

de alcance ou malversação de dinheiros públicos, 
quando então: “o afastamento se prolongará até a 
decisão final do processo administrativo” – (artigo 
225, parágrafos 1º e 2º). 

5. Sua Excelência podia, portanto, mas achou 
que não devia, proferir sua decisão sem a audiência 
do Órgão do Pessoal, ato de suma prudência no 
trato de questão assás delicada. 

6. O processo está regular, algumas falhas 
existindo que não obstante não o invalidam para os 
efeitos disciplinares. Foi instaurado pela Portaria 
Ministerial número 141, de 11 de julho de 1956, 
composta a Comissão dos funcionários José 
Arimatéa Pinto do Carmo, exercendo-lhe a 
presidência; Jaci de Medeiros Régis e Adauto 
Guedes de Araújo, membros vogais, êste último, 
substituído, posteriormente, por Iberê Thimótheo 
Peixoto (fls. 1 e 7). Exerceu a função de secretário o 
servidor Waldir Trigueiro da Gama, lotado no Serviço 
do Patrimônio da União (fls 3, 4 e 6). 

7. A Comissão de Inquérito instalou seus 
trabalhos apenas no dia 9 de agôsto do ano passado 
(fls. 15), assim depois de recomposta pela Portaria 
número 149, de 3 daquele mês (fôlhas 7), mas logo os 
suspendeu em virtude de ter sido convidada pelo 
Gabinete do Ministro a restituir o Processo número 
164.083-56 (posteriormente 227.229-56) de que se 
achava na posse, “para que primeiro se instalasse e se 
pronunciasse a Comissão de Inquérito designada pela 
Portaria nº 140, de 11 de julho de 1956” (fôlhas 15v). 

8. Nessa inatividade permaneceu pelo prazo 
regular, pedida e concedida a prorrogação prevista 
no parágrafo único do artigo 220 da Lei nº 1.711, de 
1952, que também fluiu “in albis” (fls. 20 e 22), sendo 
novamente designada a mesma Comissão pela 
Portaria Ministerial nº 247, de 5 de novembro último 
(fls. 23), reinstalados os trabalhos no dia 7 seguinte 
(fôlhas 24), lavrada a respectiva ata, regularmente. 

9. Mostrou o processo que não houve mais 
dilações, vindo-lhe inúmeros documentos, todos 
contendo elementos de valia, assim num recorte 
 de jornal de fls. 26 a 28, uma carta aberta subs- 
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crita por Leonardo Guimarães: translados de fls. 42 e 
103, com informes de relevante significação, e mais 
o bem elaborado parecer de fls. 105 a 135 da lavra 
da ilustre Comissão de Sindicância designada pela 
Portaria nº 122, de 29 de maio de 1956, do titular da 
Pasta da Fazenda, de cujas conclusões resultou a 
abertura do presente inquérito administrativo para 
apurar a responsabilidade dos funcionários Leonardo 
da Silva Guimarães, Oficial Administrativo, classe 
“O”, do Quadro Suplementar, e Alfredo Andrade, 
ocupante do cargo de Fiscal Aduaneiro, classe “I”, do 
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, 
ambos lotados e com exercício na Alfândega do Rio 
de Janeiro. 

10. Realmente, o que se procura apurar é se 
aquêles servidores portaram conduta funcional 
irregular nos acontecimentos de que dá conta o 
processo, principalmente o primeiro dêles – 
Leonardo da Silva Guimarães, consoante as 
recomendações constantes do relatório de fls. 105 a 
135, citado, que é expresso no item 71 em 
esclarecer que os fatos envolventes daquele 
funcionário, na posição de denunciante de 
irregularidades havidas na repartição alfandegária, 

“e, ainda, o aspecto temerário que tem 
procurado imprimir à sua denúncia, com quebra da 
disciplina e da hierarquia funcional, exigem que se 
proceda à sua apuração pelos meios legais” – (fls. 
121), 
porque, como ressalta no item anterior (nº 70), 
“apurados devidamente êsses fatos em face do 
Estatuto dos Funcionários (Cap. IV – artigo 196), o 
funcionário responderá civil, penal e 
administrativamente”, se forem considerados como 
“exercício irregular de suas atribuições” (fls. 124). É o 
preceito do artigo 196 do Estatuto vigente: 

“Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
funcionário responde civil, penal e 
administrativamente”. 

11. Dessa forma as diligências se orientaram 
na pesquisa da infração disciplinar atribuível 
àqueles funcionários, nos estritos têrmos da 
sugestão feita no inciso II do item 159 do  
já mencionado relatório apresentado pela Comis- 
 

são composta pelos Doutores Paulo Marinho e Sá 
Filho – (fls. 135) – e das Portarias de fls. 1 e 23, 
objetivando a responsabilidade de Leonardo da Silva 
Guimarães e Alfredo Andrade “pelo seu 
procedimento em tôrno dos fatos”, considerados à 
vista dos preceitos estatutários. 

12. A Comissão de Inquérito ouviu as pessoas 
que puderam prestar esclarecimentos quanto às 
ocorrências, antes porém havendo tomado  
as declarações dos dois indiciados, os quais 
disseram: 

I – Leonardo da Silva Guimarães: 
a) que tomou parte na diligência para a 

apreensão de mercadorias supostamente tidas como 
contrabando, fora da hora do expediente e sem 
conhecimento de seus superiores imediatos, “em 
virtude de determinação superior que lhe foi 
transmitida pelo Dr. Geraldo Carneiro. Oficial de 
Gabinete de Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República”; 

b) que seu requerimento de abertura de 
inquérito administrativo foi feito “dentro da letra 
expressa do artigo 165 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos, por achar que o  
processo não estava tendo o curso normal,  
tanto assim que o funcionário acusado de 
responsável é que estava orientando o curso do 
processo”; 

c) que levou os fatos ao conhecimento da 
Presidência da República “sem antes dar ciência 
ao Inspetor da Alfândega”, porque, sabendo ser 
do conhecimento dêste “tôda a fraude, 
circunstância essa provada nos itens 1, 3 e 8 do 
ofício número 6.705, de 26 de maio último e nos 
itens 29, 30, 31, 34 e 35 do Ofício nº 6.849, de 30 
de mesmo mês, à Diretoria-Geral da Fazenda 
Nacional, e não ignorando, por outro lado, a 
existência de representações atinentes ao mesmo 
assunto, achou que os interêsses da Fazenda só 
poderiam ser acautelados se as pessoas  
mais credenciadas do Govêrno determinassem 
medidas drásticas para a apuração rá- 
  



– 685 – 
 

pida da fraude, tal como se procedera no inquérito 
dos francos franceses”; 

d) que a diligência policial de dois de maio, a 
fim de apreender uísque irregularmente 
desembaraçado não foi por êle promovida, pois que 
“não promoveu diligência alguma junto à Polícia 
Marítima, que êsse fato foi decorrente da denúncia 
que recebera telefônicamente com ordem de 
transmiti-la ao Dr. Geraldo Carneiro, como já 
anteriormente declarou”; 

e) que “disso resultou a ordem de 
entendimento com o Chefe de Polícia, e a diligência 
da apreensão”; 

f) que essa “diligência foi combinada e 
determinada pelo telefone na madrugada de 1 para 2 
de maio, depois de a Polícia ter exigido do depoente 
a apresentação de uma denúncia formal que seria o 
início do processo”; 

g) que “essa exigência, feita na tarde do dia 1, 
não foi atendida pelo depoente, sob a alegação de 
que ali estava determinação de Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República”; 

h) que a Polícia se recusou “a providenciar”, 
sendo o fato comunicado pelo depoente “ao Dr. 
Vinicius Valadares”, que lhe “pediu aguardar no 
Gabinete do Chefe de Polícia as providências que ia 
tomar”; 

i) que, “de fato, uma ou duas horas depois, 
quando o Presidente voltava das festas do Estádio 
do Vasco, chegou a ordem ao Chefe de Polícia 
determinando que a diligência se realizasse, 
independente de qualquer denúncia do depoente”; 

j) que “assim não mais podia duvidar que 
realmente se tratava de providência ordenada pelo 
Presidente da República e, como sabia que o 
Inspetor tinha conhecimento de tôda a fraude, e que 
o desembaraço do uísque, era nisto apenas um 
incidente, não via necessidade de avisar ninguém”; 

k) que “o Dr. Geraldo Carneiro o encaminhou 
ao Chefe de Polícia, dizendo-lhe que essa 
autoridade tinha ordem do Presidente da República 
para providenciar a respeito do assunto, e que isso 
se confirmou quando a Polícia se recusou a proceder 
à diligência, sem denúncia, e mais tarde, por  
ordem do mesmo Chefe de Polícia, se propôs a 
executá-la”; 

l) que não levou as irregularidades ao 
conhecimento do Inspetor, do Diretor-Geral ou do 
Ministro pelos trâmites legais, apresentando-as “a 
um Deputado, o Doutor Mendes de Souza”, em 
virtude de saber que o Inspetor já conhecia os fatos 
e de não ver “possibilidade de vencer as fôrças dos 
grupos econômicos sem que pessoa de prestígio 
político ou pessoal no seio do Govêrno pudesse 
levar o fato ao conhecimento do Presidente ou do 
Ministro”; 

m) que se dirigiu por carta ao Presidente da 
República, juntando cópia da representação dirigida 
ao Ministro da Fazenda, pedindo a abertura de 
inquérito, “primeiro, por estar encarregado da 
sindicância o próprio Inspetor”; “segundo”, porque “o 
Inspetor, mesmo diante da documentação 
apresentada e da diligência do whisky, no despacho 
de 10 de maio último, assegurando vista do processo 
ao depoente, ainda admitia a hipótese da 
desnecessidade do inquérito”; “terceiro”, porque, 
“apesar da acusação formulada pelo depoente, o 
próprio Inspetor é que conduziu a seu modo e jeito a 
sindicância”; “quarto”, porque “isso era evidente 
infração do Estatuto”; “quinto”, porque “a demora na 
solução do caso, esticado até agora, só serviu para 
impossibilitar a Fazenda de ressarcir seus próprios 
prejuízos”; sexto, porque “diante disto, e já tendo 
sido convocado pelo Presidente da República, dado 
o interêsse de Sua Excelência, levara o fato ao seu 
conhecimento”; 
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n) que “afirmara estar o Inspetor 
procrastinando a marcha do processo de sindicância” 
porque “a primeira providência a tomar, se estava 
encarregado da sindicância, era preparar o corpo de 
delito para apresentar aos seus superiores e, 
conseqüentemente, providenciar a revisão dos 
despachos, indicando ao Govêrno os valores reais 
das mercadorias importadas, os ágios sonegados e 
os impostos e taxas desviados”; 

o) que “isto, que constituía o corpo de delito, 
para então a Comissão de Inquérito apurar as 
responsabilidades, não foi feito”; 

p) que não teve autorização da autoridade 
competente para extrair as cópias fotostáticas de 
denúncia entregue ao Deputado Mendes de Souza e 
que os documentos publicados no “Diário do 
Congresso” de 15 de junho último, foram 
apresentados à Câmara pelo depoente; 

q) que na apreensão de contrabando a 
competência da Alfândega, “dentro do preceituado 
na Nova Consolidação de Leis das Alfândegas”, é 
limitada à “zona fiscal”; 

r) que quanto a mercadorias contrabandeadas, 
que se encontrem depositadas fora da zona fiscal, 
mesmo em trapiche particular ou estabelecimento 
comercial, podem ser apreendidas pelas autoridades 
fiscais, “em face da Circular Ministerial número 35, 
de dezembro de 1955”; 

s) que conforme “já disse anteriormente” “a 
diligência só poderia ter sido ordenada pelo próprio 
Presidente da República, de vez que o Chefe de Polícia 
por ordem superior retardou sua saída do Gabinete a 
fim de me esperar e, quando dias depois, se me exigiu 
uma denúncia formal para efetuar a apreensão de 
uísque, foi Sua Senhora quem a determinou mesmo 
sem denúncia, por ter recebido ordem do Presidente, 
obtida pelo Dr. Vinicius Valadares; 

t) que sôbre a existência de  
representações anteriores formuladas  
por colegas seus pedindo providên- 
 

cias à Inspetoria da Alfândega, apenas duas 
conhece, do íntegro conferente Paulo da Rocha 
Teixeira sôbre o mesmo assunto, de outros 
importadores, mas do mesmo despachante”; 

u) que essas representações “constituíram os 
processos de números 180 e 51.798, ambos de 
1954, e não tiveram conseqüência alguma”; 

v) que seu encontro com o Presidente da 
República não foi provocado pelo depoente, que 
apenas “aguardava o resultado da denúncia 
encaminhada pelo Deputado Mendes de Souza 
resolvido a apresentar ao Inspetor no primeiro caso 
que surgisse”; 

x) que “nessa época, o Presidente da Câmara 
Sindical de Corretores. José Willemsems Júnior, 
soubera do assunto conversando comigo”; 

v) que “em 21 de abril, indo Willemsems a 
Belo Horizonte assistir aos festejos da comemoração 
da Inconfidência narrou o fato ao Dr. Vinicius 
Valadares e êste ao Presidente da República”; 

z) que “sabendo dos fatos desejou o 
Presidente que levassem à sua presença o 
funcionário que conhecia o crime praticado contra o 
erário, acompanhado da documentação relativa ao 
caso”; 

z1) que sua insistência em pedir constantes e 
novas providências, teve por fim exclusivamente 
“forçar o Inspetor a defender os interêsses da 
Fazenda, tanto assim que o pouco ou quase nada 
que se fêz nesse sentido, foi resultado dessa 
insistência; 

z2) que sua impugnação aos nomes dos 
colegas designados para compor a comissão 
examinadora de carga de uísque teve razão no fato 
de que todos êles “eram conferentes que haviam 
desembaraçado mercadorias dos denunciados nas 
mesmas condições”; 

z3) que “se os conferentes  
fôssem responsabilizados por êsse  
desembaraço, não se poderia ocultar 
  



– 687 – 
 
a suspeição dos mesmos”, daí haver achado 
conveniente levantar-lhe a suspeição; 

z4) que “o Inspetor não esconde sua 
inimizade e eu sempre a senti através da 
perseguição que me moveu desde o início da 
administração anterior”; que “a minha não tem 
grau: sou seu inimigo, aceitando sua qualificação 
porque com êle não mantenho relações”; que na 
verdade fora dêsse caso ou de outros 
semelhantes, não me apercebo de sua 
existência”; que “nossas relações foram cortadas 
pelo fato de levianamente declarar Sua Senhoria, 
na Associação Comercial, que seu maior trabalho 
na Alfândega era fazer com que seus colegas 
cumprissem com honestidade o seu dever”; 

z5) que o Fiscal Aduaneiro Alfredo de 
Andrade “nenhuma responsabilidade tem neste 
assunto”, tendo “a pedido do depoente, anotado 
“o número dos caminhões que transportavam o 
uísque, sem saber qual era o objetivo”, sendo, 
posteriormente, procurado para acompanhar a 
diligência ordenada pelo Presidente da 
República, mas “tôda a responsabilidade é 
minha”. 

II – Alfredo Andrade: 
a) que não se recorda quando teve notícia do 

fato narrado na representação nº 74, de 2 de maio 
de 1956, do Guarda-mor da Alfândega, mas pode 
informar que, mais ou menos, naquela data, “por 
volta das cinco horas da manhã, Leonardo da Silva 
Guimarães passou na sua residência e lhe 
comunicou verbalmente que necessitava que o 
depoente o acompanhasse naquele momento a fim 
de dar cumprimento a uma ordem do Senhor 
Presidente da República, relativa a serviço de 
interêsse da Fazenda Nacional”; 

b) que “até então não sabia o depoente de que 
serviço se tratava, e só veio a tomar conhecimento 
da natureza do mesmo, quando foi aberto o trapiche 
indicado, desconhecendo o depoente que Leo- 
 

nardo tivesse qualquer ordem escrita do Senhor 
Presidente da República”; 

c) que não tomou parte mais em qualquer 
diligência, depois dessa sôbre as ocorrências 
discutidas. – (fls. 151). 

13. Na condição de testemunhas, foram 
ouvidos e prestaram declarações: 

I – o Dr. Geraldo Carneiro, Oficial de Gabinete 
do Presidente da República, que disse: 

a) que é tradição, no Palácio do Catete, em 
princípio, encaminhar-se, para estudo, tôda denúncia 
recebida, que seja formulada contra a Administração 
Pública; 

b) que quando o Senhor Leonardo da Silva 
Guimarães procurou o depoente lhe disse, ao 
apresentar a denúncia “que seria necessária uma 
diligência policial para apuração do suposto 
contrabando”; 

c) que o depoente o aconselhou a procurar o 
Chefe de Polícia, ao que lhe respondeu “que 
difìcilmente poderia êle avistar-se com aquela 
autoridade sem uma recomendação do Palácio”; 

d) que, diante disso, telefonei ao Chefe de 
Polícia e pedi-lhe que recebesse e ouvisse o Senhor 
Leonardo sôbre o assunto”; 

e) que, antes da diligência de apreensão do 
suposto contrabando, o depoente não deu 
conhecimento do fato a “qualquer autoridade 
administrativa”; 

f) que, mesmo “não houve tempo para isso”, 
sòmente se havendo comunicado com o Chefe de 
Polícia, para solicitar-lhe que “ouvisse o denunciante, 
de vez que êsse declarava ser urgente a adoção de 
medidas policiais, no caso”; 

g) que não recebeu autorização expressa do 
Presidente da República “para que o Chefe de 
Polícia promovesse a diligência”; 

h) que não conhecia Leonardo, nem teve 
conhecimento com antecedência da data da 
entrevista com êle – (fls. 156). 
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II – o Sr. José Willemsems Júnior, o disse: 
a) que “soube de Leonardo antes de 21 de 

abril do corrente ano (1956) que se importava uísque 
a baixo preço”; 

b) que, indo o depoente a Belo Horizonte, ali 
se encontrou com o Dr. Vinicius Valadares, com êle 
“conversando sôbre diversos assuntos, entre êles 
disse o que sabia sôbre uísque importado a baixo 
preço”; 

c) que o Dr. Vinicius lhe perguntou “se esta 
pessoa” que havia informado o depoente “repetiria a 
êle e ao Presidente da República as mesmas 
informações, tendo-lhe respondido que iria perguntar 
a Leonardo”; 

d) que “Leonardo confirmou tudo que antes 
havia dito e acrescentou que o repetiria em frente do 
Dr. Valadares e até perante Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República”; 

e) que, “posteriormente, em dia marcado, 
compareci e assisti ao relato dos fatos ao Senhor 
Presidente da República, estando presente o Dr. 
Vinicius Valadares”; 

f) que o depoente narrou tais fatos ao Dr. 
Vinicius por mero acaso, em conversa mantida com 
êste, no que não atendeu a pedido de Leonardo. – 
(fls. 158 e 159). 

III – o Dr. Vinicius Valadares Vasconcellos, em 
cujas declarações afirmou: 

a) que o depoente se recorda de que, “em 
data próxima anterior à referida pelo Senhor 
Leonardo Guimarães em seu depoimento, recebeu 
do mesmo um telefonema, dizendo que se 
encontrava no Cais do Pôrto, nas imediações de 
Armazém cujo número não se recorda”; 

b) que “êle observava que estava saindo dos 
armazéns da Alfândega um contrabando de uísque 
referente à denúncia que êle, Leonardo Guimarães, 
havia feito por intermédio do Senhor José 
Willemsems, fato êste do conhecimento do 
depoente, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República”; 

c) que “Leonardo havia tomado nota do 
número dos caminhões que transportavam a aludida 
mercadoria”; que “assim teve o depoente 
conhecimento dêsse fato”; 

d) que sôbre ter o depoente comunicado êsse 
fato imediatamente ao Presidente da República, 
“informa que telefonou para o Gabinete da 
Presidência da República, tendo relatado o fato 
narrado na pergunta a um de seus auxiliares, cujo 
nome não se recorda”; 

e) que “não sabe se o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República havia determinado que o 
contrabando fôsse apreendido”, nem “tem elementos 
para informar se o Senhor Presidente da República 
tenha determinado que a Chefatura de  
Polícia efetuasse a apreensão do mencionado 
contrabando”; 

f) que “indiretamente” foi o depoente “o pivot 
de todos êsses acontecimentos, uma vez que, na 
data de vinte e um de abril, foi informado pelo 
Senhor José Willemsems da existência de vultosos 
contrabandos que, à margem da lei, se verificavam 
dentro das repartições alfandegárias do Rio de 
Janeiro”; 

g) que, “alegando o Senhor José Willemsems 
possuir documentos comprobatórios das ditas 
irregularidades, prontificou-se o depoente a levar o 
José Willemsems à presença do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República para que êle 
relatasse pessoalmente a Sua Excelência aquêle 
fato que acabava de narrar”; 

h) que, “realmente, dias depois, conduziu o 
Senhor Willemsems ao Palácio do Catete para a 
entrevista combinada, referente ao objeto dêste 
processo”; 

i) que, “nessa ocasião, quando se achava 
na porta do Palácio do Catete, é que lhe foi 
apresentado pelo Sr. José Willemsems o Senhor 
Leonardo Guimarães, o qual trazia consigo  
uma pasta onde dizia conter os documentos  
que comprovavam as fraudes relatadas ao 
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depoente pelo Senhor José Willemsems”; 

j) que “conduziu, então, o Senhor José 
Willemsems, acompanhado do Senhor Leonardo 
Guimarães ao Presidente da República”; 

k) que Leonardo fêz uma exposição ao 
Presidente e lhe entregou a pasta, dizendo conter a 
documentação”; 

l) que Leonardo, na exposição que fêz, 
declarou ao Presidente “que já havia tentado, por 
várias vêzes, advertir as autoridades competentes 
das irregularidades que no momento narrava, 
fazendo mesmo a entrega de uma documentação 
ao Deputado Mendes de Souza, para que essa 
documentação fôsse entregue ao Senhor 
Presidente da República, tendo Sua Excelência 
afirmado que não tinha conhecimento dêsse  
fato”; 

m) que o depoente soube por Leonardo “ter 
o mesmo entrado em entendimentos com o Chefe 
de Polícia, por intermédio do Doutor Geraldo 
Carneiro, com relação à apreensão do 
contrabando de uísque; 

n) que não tomou providência para  
que a Chefatura de Polícia diligenciasse no 
sentido de apreender o contrabando,  
mesmo porque “não era da sua alçada... influir 
junto ao Chefe de Polícia para realizar a 
apreensão”; 

o) que disse a Leonardo “que deveria êle 
aguardar o Chefe de Polícia no seu Gabinete, de 
onde informou Leonardo que estava telefonando 
e que achava mesmo que o Chefe de  
Polícia não poderia tomar medida tão violenta, 
sem ser baseada numa denúncia dada por 
pessoa de responsabilidade”; (fls. 162 e  
163). 

14. Do exame dêsses elementos pessoais 
resulta evidente uma simples exposição de fatos 
contraditórios, afirmando Leonardo coisas que não são 
totalmente confirmadas pelas pessoas por Êle 
mencionadas, como sejam os Senhores Dr. Geraldo 
Carneiro, Oficial de Gabinete do Presidente da Repúbli- 
 

ca. Sr. Willemsems, e o Dr. Vinicius Valadares, êste 
último declarando, porém, que foi o elemento de 
ligação entre Leonardo e o Chefe do Executivo, 
sendo-lhe Leonardo apresentado, já no Catete, por 
José Willemsems, e só então o havendo conhecido. 

15. Percebe-se, sem muito esfôrço, que a 
Comissão de Inquérito se ressentiu do porte das 
autoridades inquiridas como testemunhas e não quis 
voltar-lhes à presença para reinquirição conjunta a fim 
de uniformizar os depoimentos e sanar as contradições 
evidentes por meio de novas declarações duns e 
doutros, tudo na forma processualmente prevista, para 
inteira validade da prova. Ficou, destarte, uma falha 
sensível, que pode resultar em prejuízo da verdade 
pesquisada, que é, naturalmente, o que se objetiva 
num processo administrativo. 

16. Tomados, pois, os informes que puderam 
prestar as pessoas conhecedoras dos fatos 
apurados, exceção feita do Deputado Mendes de 
Souza, em várias passagens mencionado, e mesmo 
de Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República, procurou a Comissão ultimar seus 
trabalhos pela juntada de mais documentos ao 
processo, chamado o acusado para ser perguntado 
sôbre êles, tudo constando de fls. 166 a 214, 217 a 
225, 231 a 237 e fls. 340, havendo êste negado que 
tenha apresentado denúncia à Câmara dos 
Deputados contra uma determinada autoridade 
administrativa, mas que sua representação significou 
uma exposição de fatos e ocorrências, envolvendo, 
naturalmente, as autoridades que nêles intervieram. 

17. Diz o Estatuto dos Funcionários, 
atualmente em vigor, que, uma vez ultimada a 
instrução do processo, será feita a citação dos 
acusados para que ofereçam sua defesa, quando 
mais de um, no prazo de vinte dias. É o que estipula, 
artigo 222, parágrafo 1º, “in expressis verbis”: 

“Ultimada a instrução, citar-se-á o indicado 
para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa, sendo-
lhe facultada vista do processo na repartição”. 

“Havendo dois ou mais indiciados, o prazo 
comum é de 20 dias”. 
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18. O que seja instrução, na técnica do 
Estatuto, não se firmou ainda sem controvérsia. 
Para Contreiras de Carvalho é o conjunto das 
diligências necessárias ao esclarecimento dos 
fatos, compreendendo a tomada do depoimento do 
acusado, das declarações das testemunhas e a 
juntada de documento aos autos (Estatuto dos 
Funcionários Públicos. – Interp., vol. II, página 202). 
Mas Alberto Bonfim entende que a instrução “se 
realiza quando a comissão, após haver colhido 
todos os elementos possíveis, para formar juízo 
completo sôbre os fatos em apuração, reúne-se 
para redigir um resumo fiel das acusações 
oferecidas através dos depoimentos, documentos, 
perícias ou diligências produzidas durante a fase do 
inquérito” (O Proc. Administ., ed. Imp. Nav., 1955, 
pág. 15), com o fim de objetivar os pontos em 
debate. “A instrução do processo administrativo – 
acrescenta – é figura criada pelo novo Estatuto 
(artigo 222), com o objetivo de facilitar a tarefa da 
defesa, sujeita a prazo certo, a qual, de outro modo, 
não fôsse essa peça dos autos, poderia dispersar-
se em divagações sôbre fatos não essenciais” (Loc. 
cit). 

19. No sistema do Estatuto anterior, a defesa 
era produzida depois de apresentado o relatório 
elaborado pela Comissão de Inquérito, assim 
especificada a falta com a indicação do preceito 
infringido. Ingressava a defesa com suas alegações 
ferindo diretamente o que lhe era contrário como 
elemento de acusação, sem que houvesse 
possibilidade de desviar-se dos fatos constitutivos de 
sustentar a infração. Atualmente, ocorre muitas 
vêzes que o defendente se perde no emaranhado 
das provas e termina por desarticular-se 
completamente dos elementos mais importantes 
para engolfar-se nas partes secundárias e de menos 
significação do processo. 

20. Por isso mesmo é preciso fazer um 
resumo da prova de acusação, antes de mandar 
citar o acusado; mas êsse ato não pode ser 
considerado senão como sendo um dos têrmos da 
instrução, aquêle com que é ultimada, passando-se 
à fase seguinte, que se inicia com a citação do 
indiciado. 

21. A razão, portanto, não parece estar, 
isoladamente, com nenhum dos dois autores trazidos 
à coleção. 

22. A instrução do processo, sem nenhuma 
dúvida, compreende o complexo da prova, assim a 
de acusação como a de defesa, o conjunto dos 
elementos colhidos no curso das diligências, 
acrescido daquele ato último, de que fala Bonfim, 
como resumo da prova acusatória, para orientar a 
defesa, a fim de não perder-se no desvão das 
indagações estéreis. 

23. A lei fala em “ultimada a instrução”, 
expressão equivalente a “terminada a instrução” 
usada pelo Código de Processo Civil, art. 269. 
Pontes de Miranda, comentando êste dispositivo 
processual (Cód. de Proc. Civ., vol. II, pág. 285) 
entende que o Juiz tem “o encargo de fixação do 
objeto da demanda” e que isto “é mais do que 
presumir o que alegaram as partes” porque é a 
indicação das questio nes facti e das questiones 
juria, sendo “uma das mais árduas, porém a mais 
sutil, das incumbências do juiz”. E acrescenta: 

“A observância dos princípios de concentração 
e de imediatidade, o seu papel mesmo (do juiz) de 
perceber, instruir, sentir e raciocinar, durante os 
depoimentos, somado ao conhecimento anterior, que 
se lhe supõe pelo fato de já haver examinado, com 
espaço de dez dias, o processo, facultam-lhe os 
meios materiais e intelectuais para fixar o objeto da 
demanda”. 

(Ob. loc. cit.). 
24. Na lei civil, a fixação dos pontos em debate 

vem depois de instruído o processo; é, pois, uma 
fase que com a instrução se entrosa, mas não na 
íntegra. Já no sistema do Estatuto dos Funcionários, 
essa fase não só é complementar mas integrante 
mesmo da instrutiva e se torna, de certo modo, 
conveniente não confundi-la, a fim de evitar prejuízo 
à defesa do acusado. 

25. Muito embora neste processo não se 
tenha feito objetivamente o resumo da prova de 
acusação, não obstante foi a falha devidamente 
suprida pelo aproveitamento, como libelo, 
 da matéria contida nos itens 65 a 76 do  
relatório de fls. 105 a 135, apresentado pela 
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ilustre Comissão composta dos Doutores Paulo 
Marinho e Sá Filho, consoante afirma Lonardo (fls. 
224), sem contradita, tendo, com base neles, 
formulado sua longa defesa (fls. 251 a 265), 
posteriormente examinada pela Comissão de 
Inquérito. 

25. Resulta demonstrado, por conseguinte, 
que não se verificou cerceio da defesa, que se 
produziu regularmente, sem prejuízo ou restrição. 

26. De fato, consta dos itens indicados 
daquele relatório (fls. 120 e 122) : 

a) que "ao instruir êsse pedido a Inspetoria da 
Alfândega ressaltou o procedimento irregular do 
requerente, promovendo, à sua revelia, na calada da 
noite, diligência policial, sob o pretexto de apreender 
um contrabando de mercadorias irregularmente 
desembaraçadas, com o intuito evidente de 
desmoralizar a sua administração que mal se inicia 
(fôlhas 45-46)" – fls. it. 65; 

b) que êsse fato e a atitude posteriormente 
assumida por Leonardo da Silva Guimarães, 
inclusive com repercussão escandalosa na 
imprensa e já agora, na Câmara dos Deputados 
("Diário do Congresso" de 15-5-56), levam esta 
Comissão a admitir aquela presunção, tanto mais 
quanto é notório que êsse funcionário é desafeto 
pessoal do Inspetor da Alfândega do Rio de 
janeiro, Senhor Armindo Corrêa da Costa" – it. 
66; 

c) que se verifica "ainda dêste processo, que a 
conduta funcional do denunciante causou estranheza 
também aos Inspetores que antecederam ao atual, 
pelo fato de, sendo êle funcionário que exerce há 
vários anos a função de conferente da Alfândega do 
Rio de Janeiro, ter, como os demais, conferido e 
desembaraçado mercadorias em idênticas condições 
das denunciadas" – it. 67; 

d) que "está exemplificado o caso de Ação 
Declaratória a favor de William Raymond O'Day, 
em que Leonardo da Silva Guimarães, para auferir 
a multa de Cr$ 289.257,90 (a ser rateada com 
 

mais dois funcionários) desembaraçou, em 1953, 
considerável quantidade de mercadorias, tomando 
por base uma simples relação apresentada pelo 
despachante aduaneiro, sem qualquer característica 
de autenticidade" – it. 68; 

e) que "outros aspectos do procedimento 
irregular e precipitado de Leonardo da Silva 
Guimarães podem ser apontados, tais como: 

a) exibição de fotocópias de documentos 
pertencentes ao arquivo da Alfândega do Rio de 
Janeiro; 

b) pedido de abertura de inquérito 
administrativo com quebra de hierarquia funcional; 

c) julgamento de suspeição antecipado da 
Comissão designada pela Inspetoria da Alfândega, 
constituída, exclusivamente, de colegas seus" – it. 
69; 

f) que "apurados devidamente êsses fatos em 
ao Estatuto dos Funcionários (Cap. IV, art. 196), o 
funcionário responderá, civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições" – it. 70; 

g) que "assim, os fatos indicados nos itens 65, 
67, 68 e 69 dêste relatório, e, ainda, o aspecto 
temerário que tem procurado imprimir à sua 
denúncia, com quebra da disciplina e da hierarquia 
funcional; exigem que se proceda à sua apuração 
pelos meios legais" – it. 71; 

h) que "durante o curso do processo, o 
denunciante não sofreu, ao que consta, qualquer 
restrição no seu direito de pleitear, tendo tido mesmo 
vista dele, no momento em que julgou isso oportuno" 
– it. 72; 

i) que "quanto à responsabilidade do Inspetor da 
Alfândega nos fatos denunciados, como incurso nos 
artigos 317 e 318 do Código Penal, é de se ressaltar 
que se não acham caracterizados os crimes previstos 
nesses artigos porque, primeiro, procurou resguardar 
interêsse fiscal e segundo, não consta tenha o referido 
Inspetor deixada de praticar os atos necessários para o 
bom andamento do processo – it. 73; 
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j) que "relativamente às liberações de 

mercadorias amparadas por mandados de 
segurança, cujos valores são considerados 
fraudados, vem de administrações anteriores à sua, 
sem que houvesse qualquer expediente, até hoje, 
trazendo êsse fato e o das deduções ao 
conhecimento da Superior autoridade, para as 
providências cabíveis" – it. 74; 

k) que "a conduta da Alfândega do Rio de 
Janeiro, se por um lado é elogiável, pelo fato de 
procurar com os restritos meios legais ao seu 
alcance resguardar os interêsses do Fisco, cobrando 
dos sonegadores de impostos o que, a seu ver, era 
devido, por outro lado foi omissa, deixando de trazer 
ao conhecimento da Superior Autoridade ocorrência 
de tamanha importância, como seja a fraude nos 
valores das importações, de efeitos danosos para a 
economia nacional e para a boa prática comercial" – 
it. 75; 

l) que "a fraude que se discute neste processo 
precisa ser estudada em todos os seus aspectos, a 
fim de se saberem quais as causas e as medidas 
que, em tempo oportuno, poderiam ter sido tomadas, 
além daquelas que a Alfândega pôs em prática, bem 
como, providências outras de caráter preventivo, de 
modo a resguardar o Erário da sanha dos 
fraudadores" – it. 76. 

(fls. 120 a 122). 
27. Tôdas essas considerações como 

elementos acusatórios, à vista da prova advinda ao 
processo, foi feita a citação dos acusados, para que 
produzissem defesa no prazo comum de vinte dias 
(docs. fls. 239 a 240), pelo que se tornou necessário 
pedir prorrogação do prazo legal, para conclusão dos 
trabalhos (fls. 244), concedido pela Portaria 
Ministerial de 4 de janeiro dêste ano (fls. 246 e 247). 

28. A defesa de Leonardo da Silva Guimarães 
se encontra a fls. 251 a 265, e a de Alfredo Andrade, 
a fôlhas 269 e 270, nos limites do prazo da lei. 

29. Como razões de defesa: 
I – LEONARDO DA SILVA GUIMARÃES, entre 

outras coisas, alega: 
a) que denunciou uma fraude "que apurada a 

grosso modo, na parte cambial, implicou num 
prejuízo para a Nação, nunca inferior a dois bilhões 
de cruzeiros", como sonegação de ágios, a que, 
"somada a de direitos, impostos" e taxas, 
"corresponderá" a uma "lesão financeira de ordem 
superior a cinco bilhões de cruzeiros"; 

b) que sòmente as providências que tomou 
puderam evitar que não fôsse maior a lesão, por ser 
provável que, se não fôsse a denúncia, "já teria 
ultrapassado a primeira dezena de bilhões de 
cruzeiros"; 

c) que "o inquérito administrativo já deixou 
evidente a sonegação de ágios; e a de impostos, 
ainda não apurada, ninguém mais a contestará"; 

d) que sua "denúncia só teve andamento 
após" a entrevista "com o Excelentíssima Senhor 
Presidente da República e depois de por ela se 
interessar vivamente o Senador Caiado de Castro", 
pelo que fôra ela endereçada "ao Inspetor da 
Alfândega teria tido o mesma resultado que as 
anteriores do conferente Paulo da Rocha Teixeira"; 

e) que disso é prova o fato de já haver antes, 
pelo processo número 68.076-56, solicitado ao 
Inspetor "o encaminhamento de um outro, pedindo 
ao Diretor-Geral a abertura de inquérito, para apurar 
graves irregularidades" e não obstante "até hoje" não 
teve andamento; 

f) que as "fórmulas legais impostas aos 
funcionários públicos" nunca poderão limitar "os 
direitos e garantias individuais que resultam da 
Constituição Federal"; 

g) que "o funcionário também é parte legítima 
para defender o patrimônio público", como cidadão, 
nos têrmos do art. 141, parágrafo 38 da Constituição 
vigente; 
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h) que acha que prestou relevantes serviços à 
Fazenda, senão "o maior serviço que um funcionário 
da Fazenda jamais prestou ao País"; 

i) que "a diligência da apreensão do uisque foi 
um incidente absolutamente inesperado, uma 
conseqüência da denúncia dias antes entregue ao 
Presidente da República; 

j) que no dia 27 de abril foi avisado da saída 
do uisque e lhe pediram que "verificasse a verdade e 
a comunicasse ao Doutor Carneiro", que êste lhe 
determinou "que apreendesse a mercadoria e, como 
mostrasse a impossibilidade de cumprir tal ordem", 
chamou-o "ao Catete, onde, em chegando, mal 
exposto o fato", logo o mandou "ao Chefe de Polícia" 
que o estaria esperando "para tomar as medidas que 
fôssem necessárias"; 

k) que não indagou "se isso era ordem do 
Presidente da República", nem pediu "nada por 
escrito", porque estava cumprindo seu dever 
"sem objetivos subalternos" e usava da maior 
discrição; 

l) que as providências não foram efetivadas 
por se não descobrirem os caminhões condutores 
das mercadorias, as quais sòmente no dia dois de 
maio se soube onde estavam, mas já então a 
diligência foi sustada por "ordem do Sr. Ministro da 
Fazenda"; 

m) que não considerou contrabando o uisque 
desembaraçado, para justificar qualquer atitude sua, 
"que estava longe de ter o objetivo que se lhe 
emprestava", que êste "era evidente" por efeito da 
lei; 

n) que não teve "o intuito de desmoralizar a 
Administração da Alfândega", mesmo porque "as 
autoridades se desmoralizam pelos atos que 
praticam e não pelas acusações que se lhes 
fazem"; 

o) que não avançou "um passo para o 
escândalo" e só a inversão da ordem cronológica 
dos acontecimentos pode ter levado a Comissão 
Paulo Marinho Sá Filho "a encontrar algo 
censurável" em sua atitude, "pois o fato denunciado 
 

só chegou ao conhecimento da imprensa, depois de 
conhecido por tôda a Câmara dos Deputados"; 

p) que tudo se passou sendo primeiro 
entregue ao Presidente da República a 
documentação comprovadora da fraude de (26-4 de 
1956); – a seguir a diligência de apreensão, que foi 
sustada (2-5-56); depois a Denúncia à Câmara dos 
Deputados (12-6-56), vindo sua publicação no 
"Diário de Notícias" do dia 13-6-56 e sòmente o 
procurando a "Tribuna da Imprensa" no dia 14 de 
junho de 1956; 

q) que o item 66 do relatório dos Doutores 
Paulo Marinho e Sá Filho menciona os fatos em 
relação diferente, e só por isso concluíram por 
censurá-lo; 

r) que embora se noticiasse no "O Globo" de 7 
de maio de maneira a "desmoralizar o denunciante", 
com isso se "facilitou a manobra dos grupos 
implicados na fraude, no sentido de silenciar a 
imprensa"; 

s) que "O Globo" publicou naquela data que 
"tudo não passava de um caso pessoal entre o 
denunciante e o conferente, Onésimo Lima, 
estranhando as autoridades aduaneiras o 
procedimento do funcionário que pedira a 
intervenção da polícia";. 

t) que "o funcionário não perde o direito de 
retificar, pela imprensa, as inverdades ditas a seu 
respeito, e, entretanto, não o fêz; 

u) que só falou aos jornais "na manhã de 14 
de junho, quando já estava publicada "a denúncia e 
lhe era atribuído propósito político e mesquinho"; 

v) que, procurada pela "Tribuna da Imprensa", 
não imprimiu ao seu "relato aspecto escandaloso", 
sendo sua "narrativa serena" e estava no "exercício 
legítimo do direito de defesa e de resposta, 
assegurado na Carta Magna"; 

x) que "o escândalo era a fato em si: a fraude 
e a cobertura que lhe dava o Inspetor da Alfândega"; 

y) que não visou "à desmoralização  
da autoridade ao tomar parte na diligência 
policial", pois "desmoralizado já estava quem – 
  



– 694 – 
 
confessando conhecer a fraude"... "não comunicara 
o fato ao Judiciário à Fiban ou Ministério da 
Fazenda"; 

z) que teria havido afronta ao inciso VIII do art. 
194 do Estatuto dos Funcionárias e 318, 319 e 320 
do Código Penal; "quem silenciava tal escândalo 
encobria conscientemente êsse crime"; "não seria, 
nem poderia ser desmoralizado por ninguém – era 
vítima dos seus próprios atos"; 

aa) que "a comissão Sá Filho – Paulo Marinho, 
dentro dos circunlóquios que usou nos itens 75, 106, 
107, 126, 127, 128 e 129, não faz outra coisa senão 
considerar a ação da inspetor omissa, inepta, 
injustificável e imoral"; 

ab) que a Comissão Paulo Marinho – Sá Filho, 
sem ouví-lo, "aceitou e endossou uma acusação 
destituída de qualquer fundamento" contra sua 
pessoa, concernente a desembaraço irregular de 
mercadoria; 

ac) que não desembaraçou mercadorias nas 
condições das que denunciou e não acusou 
"nenhum conferente de ter desembaraçado 
mercadorias subfaturadas, porque os Inspetores 
aceitavam o subfaturamento, tanta assim que 
nenhuma providência tomaram, em virtude das 
representações... do conferente Paulo da Rocha 
Teixeira e o deixaram continuar, com punições 
suaves e alegremente suportadas", até sua 
denúncia; 

ad) que no caso William Raymond O'Day 
aceitou "os valores, constantes de uma fatura 
comercial não legalizada e com êsses valores 
concordaram os dois outros conferentes que 
examinaram as mercadorias e o próprio Chefe do 
Armazém, chamado a vê-las, por se tratar de objetos 
incrivelmente ordinários"; 

ae) que as firmas, nos casos denunciados, 
"não apresentaram documento algum e a direção da 
Alfândega, impondo a multa de falta de fatura 
manifesto (diretos em dôbro) sacramentava e 
tolerava tais declarações", deixando de tomar as 
providências que se impunham; 

af) que o "injustificável não era o conferente 
ser iludido uma vez de longe em longe, mas sim o 
Inspetor seguidamente e até no mesmo dia, impor 
penalidade de valor quase igual ao do mandado, 
fechando os olhos ao crime"; 

ag) que se houve irregularidade no caso 
apontado contra, o defende, "não pode haver 
comparação" com as que foram por ele 
denunciadas; 

ah) que "a diferença está entre a qualidade 
da mercadoria e a razão do subfaturamento", pois 
"pode-se aceitar o valor de Cr$ 90,00 para o quilo 
de objetos de adôrno de louça muita ordinários, 
sem desconfiança", e isto foi o que fez; mas 
admitir caixa de uisque escossês de meio dólar é 
positivamente um absurdo", porque "não há nos 
meios aduaneiros quem ignore que, só o frete 
dessa caixa de uisque, se fôsse de 12 garrafas e 
não de 24, como as das "gangs", custaria dois 
dólares"; 

ai) que "outra inverdade mais gritante e 
maldosa" é dizer "que para auferir a multa de Cr$ 
289.257,90, (a ser rateada com mais dois 
funcionários) "desembaraçou o defendente 
"considerável quantidade de mercadorias"; 

aj) que as afirmativas dos senhores Amorim 
Garcia, sustentadas pelo Sr. Armindo Corrêa da 
Costa são inexatas, porque "não ignoram eles" que o 
defendente foi "apenas um dos classificadores" e por 
isso não é "responsável pelo desembaraço das 
mercadorias", além de conhecerem "o modo pelo 
qual as multas são ali distribuídas"; 

ak) que no caso daquela multa lhe coube "uma 
cota que não chegaria nem a Cr$ 5.000,00", sendo 
estranho que os dois outros funcionários não tenham 
sido, como o defendente, também acusados; 

al) que mesma quando tenham sido 
enganados na conferência daquela mercadoria, isto 
não os "coloca em situação idêntica, ou semelhante 
à do Inspetor", porque "há diferença entre poder ser 
iludida pela fraude e aceitá-la, dando-lhe até 
cobertura"; 
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am) que sôbre "exibição de documentos 
pertencentes ao arquivo da Alfândega do Rio de 
Janeiro" (item 69, a), "poderia responder... que exibir 
fotocópia de documentos oficiais, não sigilosos, a 
Representantes da Nação, ou ao Presidente da 
República, não é crime, nem falta prevista em lei 
alguma"; 

an) que é de ver-se o "objetivo" de enquadrar 
a defendente "no item II do art. 195 do Estatuto, que 
proíbe retirar qualquer documento da repartição, sem 
autozação"; 

ao) que o "Presidente da República e os 
Congressistas não são estranhos em relação ao 
Estado, mas os órgãos máximos de dois dos três 
poderes de soberania nacional", e quanto às 
fotocópias não estavam arquivadas, não eram 
secretas e não estão "em poder do defendente"; 

ap) que a proibição tem sentido diverso, 
querendo impedir o funcionário de retirar documento 
em seu benefício ou de terceiros, "em detrimento dos 
interêsses do Estado"; 

aq) que não é possível admitir que dito 
preceito pudesse aplicar-se "a quem se utilizasse do 
documento e o devolvesse ao lugar próprio – apenas 
na defesa dos interêsses do Estado, perante seus 
poderes, com o fito exclusivo de denunciar ao 
Govêrno os ladrões que furtavam a Nação"; 

ar) que a fraude denunciada "só está provada, 
porque diante de tais documentos, publicados no 
"Diário do Congresso", ninguém teria coragem de 
negar sua existência"; 

as) que, quanto ao pedido de abertura de 
inquérito "com quebra de hierarquia funcional", todos 
sabem que é regra universal não poder uma 
autoridade designar comissão de inquérito "para 
investigar fato em departamento que não lhe está 
subordinado"; 

at) que a "denúncia envolvia questões 
fiscais e cambiais", verificáveis estas "no  
Banco do Brasil que, subordinado ao  
Ministério, não tem sujeição alguma à Dire- 
 

toria-Geral da Fazenda Nacional", daí porque o 
defendente se dirigiu ao Senhor Ministro, mas, ainda 
assim, encaminhou o requerimento por intermédio do 
Inspetor da Alfândega; 

au) que "a autoridade competente para 
determinar a abertura do inquérito, dada a extensão 
e amplitude do campo de investigação, era o Ministro 
da Fazenda" e à que estava subordinado o 
defendente era o Inspetor da Alfândega, e por seu 
intermédio encaminhou a petição; 

av) que sôbre oposição de suspeição 
"antecipada" de membros da comissão designada 
para exame e conferência da mercadoria era 
viável, porque um dos responsáveis na fraude 
sendo "a autoridade que designara os membros 
da comissão de sindicância" e acontecendo 
"conhecerem os sindicantes o pensamento do 
Inspetor, era evidente que êsses funcionários, 
embora individualmente pessoas dignas, 
tivessem interêsse no desfecho do caso, visto 
terem êles desembaraçado mercadorias nas 
mesmas condições"; 

ax) que o Inspetor era autoridade suspeita 
"para organizar o processo de sindicância", visto 
ser patente sua responsabilidade nos 
acontecimentos; 

ay) que, quanto à suspeição dos membros da 
comissão de sindicância, torna-se evidente que 
haveria de ser argüida antecipadamente, mesmo 
porque depois de conhecido o resultado dos 
trabalhos seria ser odioso tal procedimento; 

az) que êsse é o princípio jurídico processual, 
pois "a argüição de suspeição procederá a qualquer 
outra, salvo quando fundada em motivo 
superveniente" (C.P.P., artigo 96). 

ba) que no seu procedimento, como 
denunciante das irregularidades, não houve quebra 
"da disciplina", nem "da hierarquia funcional"; 

bb) que foi chamado pelo Presidente da 
República, "sem ter nesse chamado a menor 
interferência", por isso, "a quebra de qual- 
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quer preceito legal, se tivesse havido estaria coberta 
pela autoridade e direito que tem o Chefe da Nação 
de conhecer direta e urgentemente certos 
problemas"; 

bc) que diante do fato de "estar o Presidente 
da República perfeitamente inteirado da fraude" é 
que o defendente tomou "parte na diligência policial 
absolutamente convencido de que tudo decorria de 
deliberação sua"; 

bd) que "a denúncia provada com farta messe 
de documentos, com a confissão das próprias 
autoridades e, agora, como se confirmou "com o 
resultado do inquérito administrativo, não podia de 
modo algum ser tomada como temerária"; 

be) que "não o era, nem pelos seus têrmos, 
todos calcados em provas contestadas, nem pelos 
meios de que se valeu para se impor ao Govêrno e à 
Nação"; 

bf) que quando o Inspetor da Alfândega 
"orientava uma sindicância cujo objetivo era a 
apuração da responsabilidade" dêle Inspetor, e se 
indeferiu "a petição em que solicitava a abertura de 
inquérito para apurar a fraude fartamente provada 
com documentos autênticos; quando se designava 
uma segunda comissão de investigação, injustificável 
em face da documentação apresentada", não viu 
outra alternativa, "senão usar do direito que... 
assegurava o inciso 37 do art. 141 da Constituição", 
pois "quanto mais se retardasse o processo, maiores 
seriam os prejuízos da Fazenda e as possibilidades 
de articulação dos criminosos"; 

bg) que "ingressando na Câmara com a 
denúncia e usando da imprensa para responder 
insinuações ou acusações que alguns jornais haviam 
feito", usou apenas de direito que a Constituição lhe 
assegurava e que a sua condição de funcionário não 
restringia; 

bh) que a denúncia não foi arriscada, nem 
perigosa ou imprudente, porque fundada na prova; 
também não deve ser considerada "audaz, atrevida, 
ousada ou escandalosa"; 

bi) que não é verdade que "durante o curso do 
processo o denunciante não sofreu... restrição no 
seu direito de pleitear" e teve "mesmo vista dêle, no 
momento em que julgou isso oportuno", porque o 
contrário é que se deu; que não teve a vista pedida, 
como apesar de denunciante não foi "ouvido nem 
pela comissão de sindicância, designada pelo 
Inspetor, nem pela de investigação, escolhida pelo 
Ministro"; 

bj) que "esta última comissão apreciou as 
atividades que a primeira" lhe "atribuiu e, ainda sem 
ouví-lo, endossou tôdas as acusações que lhe 
"foram feitas"; 

bk) que os itens 73, 74, 75 e 76 do relatório de 
fls. 105 a 135 procuram justificar a atitude reprovável 
do Inspetor da Alfândega neste caso", mas "o triste é 
que a começar do próprio item 75 e através dos de 
ns. 105, 106, 107, 128, 129 e 130 sua conduta não 
podia ser mais censurada e condenada"; 

bl) que "quando, inesperadamente" foi 
"chamado pelo Presidente da República", sentiu-se 
"como um soldado que vê nas linhas inimigas uma 
brecha para arremeter e vislumbra a necessidade de, 
com ordem ou sem ela, decidir a batalha deflagrada 
contra os destinos da Pátria"; 

bm) que era sua "intenção requerer o 
depoimento precioso de Sua Excelência o Presidente 
da República sôbre os fatos que motivaram êste 
singular processo"; 

bn) que todavia os têrmos das portarias de 
instauração do inquérito "certamente levarão mais 
alto o julgamento dêste feito, tornando desnecessário 
tão ilustre testemunho". 

(fls. 251 a 265). 
II – Alfredo Andrade diz: 
a) que se lembra ter-se encontrado, 

fortuitamente, nos últimos dias de abril do ano findo, 
com Leonardo Guimarães "defronte ao edifício da 
Guarda-Moria"; 

b) que lhe pediu Leonardo  
"anotasse o número da licença dos ca- 
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minhões que carregassem uma partida de uísque 
que na ocasião estava saindo do Armazém 1"; 

c) que no "dia 2 de maio, pela madrugada", 
Leonardo o procurou em sua residência, para que o 
acompanhasse numa diligência que dizia ser feita 
em cumprimento de ordem do Presidente da 
República; 

d) que conhecendo Leonardo de há muito, 
não teve dúvida em acompanhá-lo; no local 
encontrou o Sr. Guarda-Mor, que lhe não pediu 
qualquer explicação, mas achou êsse fato normal 
e só veio a perceber no curso da diligência que 
Leonardo e o Senhor Guarda--Mor "não estavam 
articulados"; 

e) que em seu depoimento, no inquérito se 
limitou a responder às perguntas que lhe foram 
feitas; 

f) que se afirma neste inquérito constarem 
duas representações do Sr. Guarda-Mor: numa é o 
defendente dado como "elemento de ligação da 
Polícia com ele, na primeira", passando, "na 
segunda, a ser denunciante do caso"; 

g) que ainda se afirma que foi promotor de 
diligências policiais à revelia de superiores; 

h) que entretanto "êste inquérito é resultado de 
uma pesquisa que, motivou o maior processo fiscal 
já realizado neste país e no qual já está provada a 
maior fraude da nossa história"; 

i) que se sente "honrado em ter tomado 
parte nos primeiros passos dessa enérgica, ação 
fiscal, pelos resultados obtidos nos inquéritos 
realizados, muito embora tivesse sido convocado 
ainda na ignorância do que na realidade se 
passava"; 

j) que, "todavia, acusado pelo Sr. Guarda-Mor 
de denunciante do caso, e pelo Sr. Inspetor de ser 
um dos promotores da diligência policial", prova 
alguma encontrou no exame do processo que 
corroboras-se essas afirmações; 

k) que não fêz denúncia alguma, nem promoveu 
"qualquer diligência à revelia" de seus supe- 
 

riores hierárquicos e por isso não sabe como, "sem 
provas", se pode fazer-lhe tal acusação"; 

l) que Leonardo teve a ombridade de, no seu 
depoimento, esclarecer os fatos e assumir a 
responsabilidade de tudo, isentando o defendente; 

m) que não é cabível pôr-se em dúvida a 
palavra de Leonardo a êsse respeito; mas se dúvida 
puder haver, basta consultar a Polícia onde esteve, 
nem mesmo em companhia de Leonardo; 

n) que é inocente. 
30. Recebida a defesa, dos acusados, 

produzida com as formalidades da lei, passou a 
Comissão ao exame dela, para poder concluir seu 
relatório. Todavia, não houve unanimidade nas 
conclusões a que chegou, por manifestar 
entendimento divergente o vogal Iberê Timotheo 
Peixoto, que apresentou voto separado, estando a 
fôlhas 293 a 299 as razões que o levaram a opinar 
pelo arquivamento do processo. E' que, no seu 
pareçer, nenhuma falta ficou apurada que possa 
imputar-se aos acusados, ou mesmo a um dêles. 

31. Daí resultou que sòmente o Presidente da 
Comissão e um dos vogais subscreveram o relatório 
apresentado por conclusão dos trabalhos, a qual se 
vê a fls. 271 a 292. Terminam seu relato pela 
imputação de falta disciplinar ao funcionário 
Leonardo da Silva Guimarães, cuja responsabilidade 
funcional entenderam comprovada. Opinaram, 
todavia, pela absolvição de Alfredo Andrade, que 
teria sido envolvido nos acontecimentos, 
involuntàriamente. 

32. Procurou a Comissão demonstrar a 
irregularidade do procedimento de Leonardo, como 
denunciante das ocorrências. Também não deixou de 
ver sua posição em face da lei quando formulou o 
pedido de abertura do inquérito ao Sr. Ministro da 
Fazenda e quando manteve entendimento com o 
Senhor Presidente da República, sôbre os fatos 
documentando suas informações com fotocópias de 
papéis encontrados nos arquivos da repartição. Viu igual 
falsa posição na sua presença na Câmara dos 
Deputados e na Imprensa para discutir os 
acontecimentos internos, de que tinha conhecimento em 
razão do cargo, e transformar assunto em caso político. 
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33. Entendeu a Comissão que Leonardo teria 
feito tudo ao arrepio das normas legais que prevêem 
a espécie, assim não só com a quebra da hierarquia, 
como igualmente com a quebra da disciplina. Indicou 
dispositivos do Estatuto dos Funcionários que 
entendeu infringidos e da legislação fiscal para as 
Alfândegas, também desrespeitados. 

34. Para a Comissão de Inquérito ficou 
patenteada a responsabilidade de Leonardo 
Guimarães: por isso, concluiu seu relatório 
denunciando-o como incurso nas penas da art. 205 
da Lei número 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
porque, no seu entender, cometera falta grave, 
tornando-se passível da pena de suspensão até 
noventa dias. 

35. Assim, resume suas razões: 
a) que "Leonardo da Silva Guimarães" infringiu 

"o disposto no art. 194, itens III, VI e VIII, do Estatuto 
dos Funcionários e parágrafos 2º e 5º do art. 115 da 
Nova Consolidação das Leis das Alfândegas e 
Mesas de Rendas, por haver dado conhecimento a 
pessoas estranhas ao serviço público de assunto 
relacionado com a repartição, enquadrando-se, em 
conseqüência, no art. 204 do E.F. 

b) que "desprezando o funcionário o disposto 
nos arts. 165, 194 item II do E.F. bem como as 
alíneas "a" e "b" do inciso I item 1 da Circular nº 18-
46 da Secretaria da Presidência da República, ao 
denunciar diretamente ao Poder Legislativo o 
Ministro da Fazenda, cometeu falta grave, e reincidiu 
no descumprimento dos deveres estabelecidos na 
Lei, incidindo, assim, no art. 205 do E.F. 

c) que "é flagrante a sua desobediência aos 
ditames que proíbem o servidor retirar da repartição 
qualquer documento sem prévia autorização da 
autoridade competente, quebrando normas 
estabelecidas no art. 195, item II, do E.F. e art. 116, 
nº I, da Nova Consolidação das Leis das Alfândegas 
e Mesas de Rendas, incorrendo em falta grave e no 
já citado art. 205 do E.F."; 

d) que se positiva aqui,  
novamente, falta grave. Não podia e 
 

nem pode o funcionário discutir pùblicamente, 
atos de seus superiores. Violou, em 
conseqüência, os itens III, V, VI e VIII do art. 194 
do E.F., combinado com o que prescreve a 
Circular nº 18-46 da Secretaria da Presidência da 
República. Incorreu, destarte, no artigo 205 do 
E.F."; 

e) que "ao novamente deixar de levar ao 
conhecimento da autoridade fato irregular, cometeu 
falta grave; procurando para solução do que 
conhecia a colaboração de elementos estranhos à 
repartição, outra vez mostrou-se indiscreto. Dessa 
guisa, tornou a infringir os itens III, VI e VIII do art. 
194 do E.F., os parágrafos 2º e 5º do art. 115 da 
Nova Consolidação das Leis das Alfândegas e 
Mesas de Rendas, e o Decreto nº 26.149, de 5 de 
janeiro de 1949, pelo que está incurso no art. 205 do 
E.F."; 

f) que, "por haver levantado suspeição 
infundada em relação à comissão de conferentes 
designada pelo Inspetor da Alfândega na fase de 
sindicâncias (itens 47-48), infringiu o funcionário 
o disposto no item IV do art. 194 do E.F., 
estando, em conseqüência, enquadrada no seu 
art. 204, por falta de cumprimento de deveres; 
que suspeitando da conduta do Inspetor e o 
incriminando de possível conluio com fraudadores 
e solicitando o seu afastamento do cargo na 
forma do art. 217, e por ficar evidenciado que a 
acusação foi desarrazoada, (itens 50-53), teria o 
funcionário incorrido em falta grave e, em 
decorrência, estaria incurso no artigo 205 do E.F. 
Como, entretanto, a superior Autoridade, através 
de seu despacho de fls., apreciou e decidiu êsse 
assunto, julga a Comissão de Inquérito, não lhe 
caber mais apreciá-lo"; 

g) que "ao se dirigir ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República por carta e com esta juntar 
cópia do requerimento que fizera ao Ministro da 
Fazenda relatando fatos, inclusive acusando o 
Inspetor da Alfândega, reincidiu no descumprimento 
do direito de petição visto que carta não constitui 
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meio hábil para requerer ou representar, 
infringindo, mais uma vez, o item VI da art. 194 e 
art. 165 do E.F. e mais as alíneas "a" e "b" do 
inciso I do item I das instruções baixadas através 
da Circular nº 18, de 1946, da Secretaria da 
Presidência da República. Com isso, demonstrou 
que não dava como julgadas as fortes acusações 
que fizera contra o Inspetor da Alfândega, pelo 
que cometeu falta grave, incorrendo no art. 205 
do Estatuto dos Funcionários Públicos". (fls. 290 
a 292). 

36. Convém notar, antes de qualquer 
apreciação do acerto ou desacerto de tais 
conclusões que a Comissão de Inquérito se deixou 
impressionar excessivamente pelo relatório de fls. 
105 a 135, da lavra dos ilustres membros da 
Comissão de Sindicância designada pelo Senhor 
Ministro – Doutores Paulo Marinho e Sá Filho dando 
assim por demonstradas previamente a 
responsabilidade de Leonardo e a nenhuma culpa do 
Senhor Inspetor da Alfândega. 

37. E' bem verdade que o presente 
inquérito foi destinado a apurar a culpa de 
Leonardo e não de quem a tivesse., por virtude 
das ocorrências, mas não é menos verdade que a 
Comissão não poderia deixar de tomar pelo modo 
legalmente previsto, o depoimento daquele 
inspetor, que é queixa-se o centro dos 
acontecimentos. 

38. Deixar-se influir de maneira excessiva 
pelas conclusões do parecer dos Doutores Paulo 
Marinho – Sá Filho, para sòmente lhe dar 
acolhida no que vinha ou continha de prejudicial 
ao acusado Leonardo e no que ressaltava de 
regularidade da Inspetoria da Alfândega, ao ponto 
de nem sequer inquirir o Inspetor, é desconhecer 
que a Comissão de Sindicância se limitou a 
estudar documentos e outros elementos já 
produzidos, uma vez que nem mesmo ouviu o 
funcionário ao qual se fazia a imputação de falta, 
desídia ou temeridade de procedimento, porque 
não era uma Comissão de Inquérito mas 
simplesmente uma comissão destinada a dar 
parecer sôbre o que já se continha num processo, 
no qual se requeriam medidas administrativas. 

39. Outra circunstância de efeito na prova, já 
mencionada antes, mas que merece ferida nesta 
passagem, consiste na falta de acareação das 
testemunhas com o acusado Leonardo Guimarães, o 
qual afirma coisas não confirmadas pelas mesmas 
testemunhas, sendo certo que ainda em suas razões 
de defesa aquêle funcionário insiste em que 
procedeu sob a influência do Doutor Geraldo 
Carneiro, Oficial de Gabinete da Presidência da 
República, o que lhe determinara apreendesse a 
mercadoria e lhe oferecera até condução para que 
fôsse ao Chefe de Polícia, pedir as providências 
necessárias, nêsse sentido. (fls. 254). 

40. Por outro lado, o Doutor Vinicius Valadares 
deixa de ratificar o que declara Leonardo, muito 
embora reconheça que êsse lhe telefonou do 
Gabinete do Chefe de Polícia e lhe disse que aquela 
autoridade se negava a determinar se fizesse a 
diligência policial, a não ser que houvesse 
representação escrita, assinada por pessoa de 
responsabilidade; mas confirma que mandou 
esperasse Leonardo o Chefe de Polícia no seu 
Gabinete (fls. 163), onde, aliás, já se encontrava, 
informando Leonardo que o Chefe de Polícia, depois, 
mudou de parecer e mandou efetuar a diligência, 
antes recusada. Isto o levou a pensar na existência 
de ordem do Presidente da República, obtida por 
intermédio do Dr. Vinicius (fls. 143, "fine"). 

41. As contradições, portanto, oriundas da 
prova testemunhal são da ordem daquelas que 
tornam necessária a acareação, sem o que muito se 
lhe reduz o valor probante, porque dificilmente se 
pode dizer onde se encontra a verdade, que 
inegàvelmente, é o objetivo do processo 
administrativo. Não entra em cogitação o porte das 
pessoas ouvidas, mas tão só a exigência da lei, 
perante a qual todos são iguais. 

42. "A comissão procederá a tôdas as  
diligências convenientes", dispõe o art. 221 da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952. A lei exige a 
diligência desde que haja uma conveniência, ainda 
quando não seja imperiosa, mas quando desta 
característica se reveste como no caso das 
contradições da prova testemunhal para a apuração de 
um fato, essa conveniência se torna em imperiosida- 
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de, pelo prejuízo que decorre do contrário, pois 
sómente pela certeza da existência e da autoria de 
um fato se pode dizer que êle está provado. 

43. Diz-se neste processo, que Leonardo da 
Silva Guimarães, funcionário da Alfândega do Rio 
de Janeiro, promoveu diligência na calada da noite 
para surpreender a administração do atual Inspetor 
daquela Alfândega e com isso desmoralizá-lo. 
Defende-se o funcionário, dizendo que tudo o que 
fêz teve iniciativa de parte diversa, que no processo 
prestou declarações em contrário, insistindo, 
porém, Leonardo em sua defesa, em confirmar o 
que antes informara. Logo, fica-se na dúvida, sôbre 
se não há um engano, que sómente pela audiência 
conjunta de Leonardo e do Dr. Geraldo Carneiro, 
com declarações reduzidas a têrmo, poderia 
esclarecer-se. O mesmo se diga no tocante ao Dr. 
Vinicius Valadares e até quanto ao Senhor José 
Willemsems. 

44. Havia natural necessidade de apurar-se 
êste fato, porque é muito certo que o Dr. Geraldo 
Carneiro, como Oficial de Gabinete da Presidência 
da República, não tinha competência logo para 
intervir, diretamente, na administração da Alfândega, 
ainda quando procurado e instado nêsse sentido por 
um dos funcionários daquela repartição, salvo se 
recebesse ordem expressa do Senhor Presidente da 
República, o que nega tenha tido. E diz Leonardo 
(fls. 142), e o repete a fls. 254 ao defender-se, que 
sempre esteve cumprindo ordem. 

"O Dr. Carneiro determinou-me que 
apreendesse a mercadoria e como mostrasse a 
impossibilidade de cumprir tal ordem chamou-me ao 
Catete, onde em chegando, mal exposto o fato 
encaminhou-me ao Chefe de Polícia, imediatamente, 
oferecendo-me até condução, se precisasse, pois o 
General Magessi estava de saída para o almoço, 
retardando-o para tomar as medidas que fôssem 
necessárias" (fls. 254). 

45. pois, recomendar-se a aplicação  
de pena ao funcionário? A dúvida pesa nos 
elementos do processo, e neste caso só  
resta aplicar o princípio universal- 
 

mente conhecido do in dubio pro reo, para absolver o 
acusado, que embora não estivesse adstrito a 
cumprir ordem do Dr. Geraldo Carneiro, não obstante 
as circunstâncias em que o fato se deu podem ser 
consideradas como sendo motivos relevantes, pelo 
grau hierarquico das autoridades envolvidas, 
especialmente quando recente entrevista com o 
Presidente da República podia dar-lhe a entender 
que êste estivesse direta e pessoalmente 
interessado no andamento das diligências, tal como 
estavam sendo preparadas. 

46. Outro ângulo da questão é visto pela 
exibição de cópia fotostática de documentos 
pertencentes à repartição. 

47. Está provado no processo que Leonardo 
conversou com José Willemsems sôbre as 
irregularidades quanto ao desembaraço do uísque, 
na Alfândega do Rio de Janeiro, e que êste falou 
sôbre o mesmo assunto com o Doutor Vinicius 
Valadares, está igualmente demonstrado que êstes 
deliberaram levar o caso ao conhecimento do Senhor 
Presidente da República, se Leonardo se dispusesse 
a confirmá-lo, o que se positivou. Daí resultou ter 
sido êste funcionário convidado a ir à presença 
daquela Superior Autoridade, munido dos 
documentos. 

48. Ali compareceu, na companhia dos 
Senhores José Williemsens e Vinicius Valadares e 
fez detalhada exposição ao Chefe do Govêrno, 
deixando em seu poder a documentação sôbre as 
ocorrências, a qual consistia em cópias fotostáticas, 
eis que os originais permaneceram na repartição. 

49. Recebendo o Presidente da República 
êsses elementos e mandando adotar providências 
administrativas com base nos informes prestados 
pelo funcionário: aceitando, por conseguinte, como 
boa sua conduta funcional, eis que podia determinar-
lhe que procedesse pelos trâmites administrativos, 
requerendo o que fosse conforme com a lei – 
certamente fez sanar e desaparecer qualquer falta 
imputável ao servidor pois seria como que uma 
autorização para retirada daqueles documentos 
porque em verdade, quem pode o mais, pode 
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o menos máxime quando está em jôgo o interêsse 
geral da Fazenda Pública. 

50. O mesmo pode ser dito quanto à carta  
que o acusado endereçou ao Chefe do  
Executivo. "Carta particular – diz o DASP (Exp.  
mot. 1.767, de 3-9-45, D. O. de, p. 15.308 – P. 
Pessoa Man. I p. 382) – não é meio hábil para  
se pleitearem decisões administrativas", mas "a 
simples aceitação das ditas missivas pela autoridade 
a quem foram dirigidas para o fim de serem 
apreciadas, importa na validade de tais documentos" 
(DASP, proc. número 4.431-49 – Proc. 655-50  
– D. O. de 5-7-50 p. 10.010), e, pois, se o  
Senhor Presidente da República na espécie  
sub judice, aceitou e mandou fazer ao Ministério  
da Fazenda o encaminhamento da carta que  
lhe enviou o acusado contra êle viável não é  
arguir-se a existência de falta disciplinar, salvo  
se da Presidência baixasse aquele documento  
para que se apurasse a responsabilidade do 
servidor. 

51. Pelo que se lê naquela carta, fls. 99 e 100, 
nada requereu seu signatário; apenas fez uma 
comunicação: a de que havia requerido a abertura de 
inquérito administrativo ao Ministro de Estado, e fez 
juntar copia da petição à carta. 

52. Entra agora na discussão saber se  
o funcionário está sujeito aos rigores da hierarquia 
quando se vê na contingência de cumprir o  
dever prescrito no artigo 194, item VIII, da Lei 
número 1711, de 28 de outubro de 1952, assim 
expresso: 

"Levar ao conhecimento da autoridade 
superior irregularidade de que tiver ciência em razão 
do cargo". 

53. Quando a mesma lei fala no direito de 
petição outorgado ao funcionário, estabelece a 
necessidade de ser êle usado pela forma alí 
estabelecida, por meio de 

"requerimento... dirigido à autoridade 
competente para decidí-lo" (art. 165)., 
 

mas quando se refere à obrigação de representar 
contra irregularidades ocorridas no serviço público, 
se limita a dizer que lhe é dever levá-las. 

"ao conhecimento da autoridade superior", 
sem dispor que essa autoridade deve ser a que lhe 
fôr chefe ou a imediatamente superior a êste. 

54. Tal distinção se fez ao acaso ou sem 
causa justa. 

55. O direito de petição é norma que vem 
beneficiar individualmente, presta-se à defesa dos 
interêsses do funcionário. Se êste o não usa, ou o 
defende irregularmente, vêm-lhe as consequências 
pelo indeferimento, pelo não andamento do pedido, 
ou pelo arquivamento. 

56. Já o mesmo não se passa com o dever 
que tem o funcionário de representar contra fatos 
irregulares de que venha a ter ciência. Primeiro, 
resta que se não cumpre tal dever e deve ser 
responsabilizado e punido: depois, torna-se evidente, 
que se trata de norma de órdem pública, que visa à 
proteção de intêresses do Estado; não daqueles do 
servidor, já protegido por outras normas jurídicas. 

57. Além disso uma autoridade pode mandar 
sobrestar, arquivar ou mesmo indeferir um pedido ou 
requerimento do funcionário formulado na defesa de 
direitos seus; mas nenhuma pode, sob pena de 
responsabilidade, proceder da mesma forma quando 
se trata de denúncia com pedido ou não de 
providências, porque está expresso na lei que a só e 
simples ciência das irregularidades impõe-lhe a 
inalienável obrigação de "promover-lhe a apuração 
imediata em processo administrativo". (Lei 1.711, de 
1952, artigo 217). 

58. Do exame, pois, do disposto no artigo  
194, VIII, do Estatuto dos Funcionários, fácil  
é concluir porque o funcionário pode representar 
junto a qualquer autoridade que lhe seja superior  
– seu chefe imediato ou ao Presidente da  
República, que, no Executivo, é a mais alta  
em hierarquia. Não está adstrito neste caso, como  
se vê obrigado na defesa dos seus próprios inte- 
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rêsses a seguir a ordem hierarquica, instância por 
instância. Mesmo porque seu dever se cumpre tão 
só pela representação: no mais a responsabilidade e 
daquele a quem a dirigiu. 

59. Tem-se, portanto por evidente que não 
pode ficar o funcionário no dilema de não representar 
e ser punido, da mesma forma. Se faz a 
representação, terá cumprido dever legal: a punição 
só resultará da denúncia infundada: 

"Constitui falta grave, passível de punição 
disciplinar, o fato de haver o funcionário formulado, 
reiteradamente, denúncias infundadas a superiores". 

(DASP, Exp. Mot. 1.769, de 3-9-945 – P. 
Pessoa, Man. I, p. 453). 

60. Na hipótese do presente processo, todos 
os elementos de prova nele contidos, o mais 
insignificante, mostram a procedência da denúncia, 
tornando-se isento de responsabilidade, provado e 
demonstrado já que não houve quebra de hierarquia 
que, no caso, não exige a lei, de maneira muito 
sábia, pelas inconveniências que poderiam resultar 
se diversamente dispusesse. 

61. Logo, é fora de dúvida que o acusado não 
está passível de penalidade pelo fato de haver-se 
dirigido ao Senhor Ministro, para comunicar-lhe a 
existência de irregularidades na repartição onde 
trabalha. 

62. Quando se dá ou se verifica a afronta de 
formalidade essencial a consequência menos grave 
é o arquivamento da petição. Pergunta-se: poderia o 
titular da Pasta mandar arquivar essa 
representação? Diz a Lei que não. Mas se fosse um 
pedido de concessão de férias, ou mesmo uma 
reclamação contra ato do chefe que lhas negasse, 
naturalmente não só poderia determinar-lhe o 
arquivamento, como ainda que fosse apurada a 
responsabilidade do requerente, que deixara de 
observar a hierarquia. E poderia assim proceder, 
mesmo sendo certo que seria a autoridade 
competente para apreciar o assunto, se lhe viesse 
por meio de recurso interposto de despachos de 
autoridades inferiores. 

 

63. Patente é, consequentemente, a diferença 
entre os preceitos de ordem pública norteadora do 
funcionário no cumprimento de seu dever, e o direito 
de petição conferido ao servidor: 

"O direito de petição é recurso, estabelecido 
pelo Estatuto dos Funcionários, em benefício dos 
servidores do Estado, exige, para ser efetivado, o 
respeito às normas e formalidades legais". 

DASP – Exp. Mot. 417, de 20-3-42 – D.O. de 
25-3-42, p. 4.816), 
sendo, pois, um direito personalíssimo, na 
expressão mesma do DASP (Exp. mot. 3.489, de 12-
1, digo de 31-2-41 – D. O. de 12-1-42.) 

64. Resta, neste particular, ver a extensão  
dos atos e fatos do acusado na pressão que  
fêz para obter um resultado positivo e rápido  
das diligências, a fim de saber se com isso  
quebrou a disciplina e perturbou o ambiente de 
trabalho, e se o fêz com objetivo menos 
recomendável, de modo a sujeitar-se a sanções 
disciplinares. 

65. Perguntado pela Comissão de Inquérito, a 
fls. 146, sôbre qual a razão de haver, com 
insistência, pedido no processo da Alfândega, 
"constantes e novas providências", – respondeu o 
acusado que era seu objetivo 

"forçar o Inspetor a defender os interêsses da 
Fazenda, tanto assim que o pouco, ou quase nada 
que se fêz nesse sentido, foi resultado dessa 
insistência". 

66. Realmente, observa-se no corpo  
do processo que Leonardo não se cansou de  
pedir providências e manifestar-se sempre que 
pensou haver trancamento das diligências indo 
mesmo ao ponto de impregnar por suspeita,  
a Comissão de conferência designada pelo  
inspetor para examinar mercadoria já 
desembaraçada, mas sôbre que pesava a arguição 
de irregularidade. 

67. A Comissão de Inquérito entendeu, com a 
nobre Comissão composta dos ilustres Doutores Paulo 
Marinho – Sá Filho, que o funcionário, arguido an- 
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tecipadamente a comissão de conferência de 
suspeita para desempenhar-se da incumbência, com 
imparcialidade, estaria enquadrado em preceitos do 
Estatuto dos Funcionários Públicos, específicamente 
no artigo 194, item IV. 

68. E' de se entender que a simples arguição 
de suspeita, sem maiores consequências no 
ambiente de trabalho, não implica em infringência de 
preceito disciplinar, especialmente quando a 
autoridade recebeu e apreciou a petição do 
funcionário, dando-lhe o despacho que julgou 
acertado, inclusive determinando que lhe fosse, 
oportunamente, dada vista do processo, para que, 
então, requeresse o que quisesse. Por outro lado, é 
certo que a suspeição deve ser levantada com 
antecedência, sendo extemporâneo argui-la depois, 
quando resultaria, se procedente, na anulação dos 
atos praticados e na necessidade de repetição deles, 
nem sempre possível. 

69. Relativamente às providências pedidas e 
renovadas com insistência, é um direito do 
funcionário o de requerer que lhe parecer justo, e 
uma obrigação legal a de representar contra o que 
possa constituir irregularidade, caso em que 
responde apenas pelos excessos, quando age com 
dolo, e do que advenha prejuízo para os trabalhos: 
se de sua atitude resulta ser tumultuado o serviço, de 
modo a evitar a serenidade nas conclusões 
objetivamente pesquisadas no interêsse da 
Administração. 

70. Não consta, neste inquérito, que o Senhor 
Inspetor da Alfândega, ou qualquer outra autoridade, 
tenha sido impedido de adotar alguma providência 
por virtude de intervenção injustificada do acusado 
Leonardo Guimarães, nem também que pela mesma 
razão alguma diligência não tenha chegado ao seu 
têrmo, com possível dano para a Fazenda Nacional. 
Percebe-se, ao contrário, que o Inspetor recebeu 
sempre e apreciou as petições dêsse funcionário, 
encaminhando os requerimentos que eram dirigidas 
às autoridades que lhe estavam mais alta, como a 
representação feita ao Senhor Ministro da Fazenda. 

71. O aspecto mais sério que  
falta ser examinado é o que está ligado a 
 

elementos estranhos ao serviço público que 
participaram das conversações sôbre as ocorrências 
verificadas na repartição. Depois, vem a presença de 
Leonardo na Câmara dos Deputados, fato que a 
Comissão de Inquérito bem como aquela composta 
dos Doutores Paulo Marinho – Sá Filho entenderam 
com os gravames da transformação do assunto em 
matéria política, com suas consequências 
desfavoráveis pela repercussão na Imprensa, onde 
se exacerbaram os elementos mais simples e 
insignificantes. 

72. De fato, Leonardo, em conversa com o 
Senhor José Williemsems, fêz referências ao que se 
passava com o desembaraço do uísque na 
Alfândega do Rio de Janeiro, e êste, por sua vez, 
falou sôbre o assunto com o Doutor Vinicius 
Valadares. 

73. Uma das causas justas para autorizar a 
demissão do funcionário consiste na "revelação de 
segredo" de que tenha conhecimento "em razão do 
cargo" (Lei 1.711, de 1952, artigo 207, item VII), mas 
é certo que os fatos revelados não constituiam 
segredo não violável, pois o desembaraço de 
mercadoria nos armazéns sob a jurisdição da 
Alfândega não se faz sigilosamente, – sendo, ao 
contrário, providência publicamente executada, 
sempre que haja o desembarque dos navios. 

74. Todavia, o funcionário tem o dever de ser 
discreto (Lei cit., artigo 194, III) e não andar 
conversando sôbre o que se faz ou deixa de fazer 
nesta ou naquela repartição. Se de alguma coisa 
toma conhecimento, que não esteja regular, ou lhe 
pareça constituir ocorrência contrária à lei, deve 
proceder pelos meios legalmente permitidos fazendo 
a representação à autoridade superior, qualquer uma 
que lhe seja acima em hierarquia, para que esta 
mande adotar as medidas necessárias à abertura de 
inquérito para imediata apuração dos fatos. Até aí 
vão suas obrigações funcionais. 

75. Também devia restringir-se ao âmbito  
do Executivo, a que pertence como funcionário,  
ou quando ao Legislativo quisesse pleitear  
alguma medida que o fizesse com as cautelas 
devidas, sem o tumulto capaz de transformar ma- 
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téria já por si complicada, em caso político, com 
incursões pela imprensa, onde as interpretações haveriam 
de ser divergentes, senão mesmo contraditórias. 

76. O acusado invoca insistentemente seus 
direitos constitucionais, como cidadão, e a Comissão 
de Inquérito entendeu que êsses estariam limitados 
por efeito das normas estatutárias. 

77. Todavia, direitos e garantias 
constitucionais não podem ser restringidos por lei 
ordinária, ainda quando essa lei seja o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União. Por outro lado, 
não perde o funcionário a qualidade de cidadão para 
fruição e gôzo de privilégios outorgados pela 
Constituição Federal. O contrário seria admitir uma 
capitis deminutio pela investidura em cargo público. 
Mas êsses direitos devem ser usados de maneira a 
compatibilizá-los com as boas normas da 
administração, sem que venham redundar numa 
quebra da disciplina e na anulação dos meios 
administrativos como próprios para a solução dos 
problemas de ordem interna. 

78. A manifestação de Leonardo pela imprensa 
se deveu – segundo alega – à necessidade de fazer sua 
defesa pelos mesmos meios pelos quais era acusado. 
Estribou-se ainda em princípios constitucionais para 
segurar-se do acêrto de tal procedimento. Já se decidiu 
que "ao funcionário é vedada a crítica, pela imprensa, 
dos atos da administração". (Rev. For., vol. 151. P. 219), 
embora diga que a imprensa lhe foi aberta pelas 
autoridades que, primeiro, lhe imputaram fatos passíveis 
de retificação. 

79. Quando uma autoridade vai à imprensa e 
alega fato ou circunstância contra subordinado seu, 
não significa haver para êste aberto a possibilidade 
de recorrer aos mesmos meios, para desagravar-se. 
Administrativamente a lei fornece a forma do 
procedimento, bastando ao agrado requerer, 
fundamentalmente, a retificação das referências 
incorretas, podendo, finalmente, pleitear até no 
Judiciário contra tais desacertos do seu superior. 

80. Não deixa de ser uma espécie  
de legítima defesa do funcionário. Mas o 
 

aconselhável é não deixar-se dominar pelo  
desejo de ferir, de imediato, quando a prudência 
recomenda procedimento cuidadoso, sereno.  
De sorte que a quebra da disciplina não  
deixa de verificar-se pelo fato de existir  
motivo apresentado, nem também pela disposição  
do preceito constitucional, quanto do direito, 
cuidadoso, sereno. De sorte que a dar-se as 
conveniências. 

81. E', porém, possível que o acusado  
haja adotado essa atitude sem a consciência  
do mal que isto pudesse causar, mas que viesse,  
ou procurar-se ver, tão sòmente o benefício  
daí resultante para o melhor esclarecimento da 
verdade sôbre a fraude que denunciara. Nota-se, 
realmente, seu grande interêsse nesse sentido, 
sendo certo que de sua atitude — boa ou má — a 
Fazenda teve lucro singular, com sensível 
moralização administrativa. 

82. E' do parecer da Comissão Paulo Marinho 
— Sá Filho esta passagem: 

"A fraude que se discute neste processo 
precisa ser estudada em todos os seus aspectos, a 
fim de se saber quais as suas causas e as medidas 
que, em tempo oportuno, poderiam ter sido tomadas, 
além daquelas que a Alfândega pôs em prática, bem 
como, providências outras de caráter preventivo, de 
modo a resguardar o Erário "da sanha dos 
fraudadores" (nº 76). (fls. 122). 
e estoutra: 

"apurado que a acusada fraudou, realmente, 
os valores declarados nos despachos alfandegários, 
deverá responder perante a Fazenda, pela 
transgressão praticada". (fls. 134, número 154). 

Conclui aquela ilustre Comissão seu douto 
relatório dizendo textualmente: 

"A denúncia apresentada, se por um lado  
se revestiu de aspecto escandaloso, com violação  
da ética funcional e quebra da hierarquia 
administrativa, possibilitou a discussão do  
problema em foco, ensejando à Administração 
Fazendária a oportunidade de dar-lhe a so- 
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lução devida". (fls. 134, número 158). 

83. E só isso seria o bastante se razões 
outras não militassem em favor de uma solução 
equânime do problema disciplinar, se não à vista de 
outros elementos ao menos em face do princípio do 
artigo 202 da Lei número 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, que recomenda à autoridade considere,  
no julgamento e aplicação das penas disciplinares, 
a natureza da infração e sua gravidade, bem como 
os danos provenientes dela para o serviço 
público", 

"Na aplicação das penas disciplinares serão 
consideradas a natureza e a gravidade da infração e 
os danos que dela provierem para o serviço público". 
pois é certo que resulta do exame da prova colhida 
neste processo a inexistência de danos para o 
serviço público, que mais lucrou, mesmo do ponto de 
vista simplesmente moral, do que perdeu em 
decorrência dos fatos do acusado. Além disso, trata-
se de funcionário antigo, que já deve ter prestado 
bons serviços à Administração, nos seus declarados 
trinta e oito anos de funcionário. 

84. Boa política é ainda aquela que não faz 
desaparecer no funcionário o espírito de defesa da 
coisa pública, nem incentiva o desestimulo pela 
salvaguarda dos interêsses da Fazenda contra "a 
sanha dos fraudadores", como bem o ressalta a 
Douta Comissão de Sindicância composta dos 
Doutores Paulo Marinho – Sá Filho, em seu 
respeitável parecer, número 76 (fls. 122). E não se 
diga que a falta de severidade na punição é 
contraproducente, porque ensejará outras iniciativas 
contra a disciplina, na repartição, porque, na 
verdade, assim não acontecerá, eis que não é a 
gravidade da punição, mas a certeza dela que 
previne a prática nefasta. 

85. Isto pôsto, tem-se que a Comissão  
de Inquérito opinou pela absolvição de  
Alfredo Andrade e pela aplicação de pena  
disciplinar a Leonardo da Silva Guimarães, pelas 
razões que expende em seu relatório (fls. 271 a 
 

 

293), contra o que se manifestou, em voto separado, 
o vogal Iberê Timotheo Peixoto (fls. 294 a 299), no 
qual concluiu pela inexistência de falta a punir, dai 
propondo o arquivamento do processo. 

86. Entretanto, se é fato que Alfredo Andrade 
não sofre culpa nos acontecimentos, patenteando-
se-lhe a inocência, e, portanto, sendo boa a proposta 
de absolvição dêle, provado está, por outro lado, que 
Leonardo Guimarães portou conduta funcional com 
alguns deslises em detrimento da boa ordem 
administrativa, especialmente quando interessou 
estranhos nos fatos internos de sua repartição, com 
a saída ainda para campo político e da imprensa, em 
discussões estéreis desprezados os meios normais 
que a lei oferece. 

87. Todavia, excessiva parece data venia, ser 
a culpa que lhe irroga a Comissão de Inquérito, que 
em tudo pretende ver uma falta a punir. 

88. E' viável discordar-se dêsse entendimento 
da nobre Comissão de Inquérito porque tudo faz crer, 
quando bem se examinar a prova, que o acusado se 
limitou a ser desobediente, com discrepânica no 
cumprimento de seus deveres, relegando a discrição 
recomendável no trato das coisas internas da 
repartição, mas de qualquer forma cometendo falta 
punível na forma do artigo 204 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, – visto no mais 
sua conduta haver sido acobertada por 
circunstâncias tais que o isentaram de 
responsabilidades, consoante ficou já demonstrado. 

89. Dois preceitos legais sofreram afronta como 
decorrência da atitude funcional de Leonardo 
Guimarães, quando envolveu estranhos nos fatos 
internos de sua repartição e quando desprezou os 
meios administrativos para recorrer a outros a fim de 
defender-se daquilo que achava ser inverdades ditas a 
seu respeito. Deixou, assim, de proceder com discrição 
e de observar as normas legais e regulamentares, que 
são deveres do funcionário, expressos no artigo 124, 
itens III e VI, tornando-se passível da pena de 
repreensão prevista no artigo 204, todos da Lei núme- 
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ro 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

90. Dai propor-se: 
I – que se absolve Alfredo Andrade, nos 

moldes da sugestão contida na parte final do parecer 
da Comissão de Inquérito (fls. 292) que lhe não 
reconheceu responsabilidade nos acontecimentos: 

II – que se despreze o enquadramento feito 
pela mesma digna Comissão de Inquérito quanto ao 
funcionário Leonardo da Silva Guimarães para tê-lo 
como incurso nas penas do artigo 204 da Lei número 
1.711, de 28 de outubro de 1952, por infringência do 
preceito do artigo 194, itens III e VI, da mesma Lei, 
ou seja, repreensão por desobediência e falta de 
cumprimento de dever legal. 

91. Para aplicação dessa pena, defere a lei 
competência ao chefe da repartição, no caso, o 
Senhor Inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro, nos 
têrmos do disposto no art. 210, item III, do Estatuto 
dos Funcionários ora em vigor (Lei número 1.711, de 
1952, cit.), assim expressos: 

"Art. 210. Para imposição de pena disciplinar 
são competentes: 

 
III – O chefe de repartição e outras 

autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou 
regulamentos, nos casos de repreensão ou 
suspensão até 30 dias". 
mas o julgamento do processo cabe à autoridade 
que o mandou instaurar, na espécie, S. Exa. o 
Senhor Ministro da Fazenda. 

92. Com êstes esclarecimentos, submete-se o 
assunto à autoridade superior para o que julgar 
mister. 

S.P.F., S.D.P. do S.O.A., 18 de fevereiro de 
1957. – Cicero Araújo Souza – Of. Adm. cl. 

Cumprido, com a informação supra e retro, o 
superior despacho de fls. 300, submeto o assunto à 
consideração do Senhor Diretor. 

S.P.F., S.D.R. do S.O.A., 19 de março de 
1957. – Walkyria de Andrade Cabral – Chefe. 

O presente processo administrativo  
foi mandado instaurar para apurar o 
 

procedimento irregular, nos fatos a que se referem 
os autos, do oficial administrativo Leonardo da Silva 
Guimarães e do fiscal aduaneiro Alfredo Andrade, 
ambos pertencentes a êste Ministério e lotados na 
Alfândega do Rio de Janeiro. 

2. A. C. I., no seu relatório (fls. 271-292), 
concluiu no sentido: 

a) da inocência do fiscal aduaneiro Alfredo; 
Andrade; e 

b) da responsabilidade do oficial administrativo 
Leonardo da Silva Guimarães. 

3. No relatório supra referido, sustenta-se que 
Leonardo da Silva Guimarães: 

a) infringiu os artigos 165, 194, III, IV, VI, VII e 
VIII, e 195, II, do Estatuto dos Funcionários Públicos, 
verbis: 

"Art. 165. O requerimento será dirigido à 
autoridade competente para decidí-lo e encaminhá-lo 
por intermédio daquela a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente. 

 
Art. 194. São deveres do funcionário: 
 
III – Discreção; 
IV – Urbanidade;  
 
VI – Observância das normas legais e 

regulamentares; 
VII – Obediência às ordens superiores, exceto 

quando manifestamente ilegais; 
VIII – Levar ao conhecimento da autoridade 

superior irregularidade de que tiver ciência em 
razão do cargo; 

 
Art. 195. Ao funcionário é proibido: 
 
II – Retirar, sem prévia autorização da 

autoridade competente qualquer documento ou 
objeto da repartição; 

b) deixou de cumprir o disposto  
no art. 115, §§ 2º e 5º da Nova 
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Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de 
Rendas, verbis: 

"Art. 115. São comuns a todos os empregados 
das Alfândegas as seguintes obrigações; 

 
§ 2º Representar ao seu Chefe imediato sôbre 

todos os abusos e desvios de que tiverem notícia, ou 
às autoridades superiores quando o mesmo Chefe 
não tome em consideração suas representações; 

 
§ 5º Expôr a seus Chefes tôdas as dúvidas 

que oferecerem os negócios, documentos e papéis a 
seu cargo, quaisquer vícios que nestes encontrarem, 
e os abusos contrários à regularidade do serviço, de 
que tiverem conhecimento"; 

c) descumpriu o mandamento contido no artigo 
116, número 1, da Nova Consolidação das Leis das 
Alfândegas e Mesas de Rendas, que proibe: 

Tirar ou levar consigo qualquer papel 
pertencente ao arquivo, ou em exame nas Seções ou 
mesas"; 

d) infringiu as alíneas, a e b do inciso I do item 
I da Circular número 18, de 1946, da Secretaria da 
Presidência da República verbis: 

"1. E' permitido ao servidor público, 
funcionário, extranumerário da União e das 
entidades autárquicas ou paraestatais, requerer ou 
representar, pedir reconsideração e recorrer, desde 
que o faça com urbanidade e em têrmos, observadas 
as seguintes normas: 

I – Nenhuma solicitação inicial ou não, 
qualquer seja a sua forma, poderá: 

a) ser dirigida a autoridade incompetente para 
decidi-la; e 

b) ser encaminhada senão por intermédio da 
autoridade a que estiver direta e imediatamente 
subordinado o peticionário" 

e) infringiu o Decreto número 26.149,  
de 5 de janeiro de 1949, que dispondo sôbre 
contrabando, determina "que a sua apreensão 
 

para preparo e julgamento se fará sob orientação 
dos inspetores da Alfândega, quanto aos autos, 
representações e notificações nas zonas que lhes 
sejam diretamente subordinadas (art. 156, alínea b"); 

f) cometeu falta grave: 
g) está enquadrado nos artigos 204 e 205 do 

Estatuto dos Funcionários, verbis; 
"Art. 204. A pena de repreensão será aplicada 

por escrito nos casos de desobediência ou falta de 
cumprimento dos deveres. 

Art. 205. A pena de suspensão, que excederá 
de 90 dias, será aplicada em casos de falta grave ou 
reincidência. 

Parágrafo único. Quando houver conveniência 
para o serviço a pena de suspensão poderá ser 
convertida em multa na base de 50% por dia de 
vencimento ou remuneração, obrigado, neste caso, o 
funcionário a permanecer em serviço" 

4. Um dos membros da C. I., entretanto, 
apresentou parecer em separado (fls. 298-299), 
concluindo pelo arquivamento do processo, por 
entender que não ficou "caracterizada nenhuma falta 
contra os citados funcionários". 

 
II 

 
5. Vindos os autos a êste Serviço, "com a 

recomendação de instruir, com urgência, o 
processo", foi prestada a informação de fls. 301-346, 
na qual o funcionário informante opina no sentido de 
que: 

a) "se absolva Alfredo Andrade, nos moldes da 
sugestão contida na parte final do parecer da 
Comissão de Inquérito (fls. 292) que não lhe 
reconheceu responsabilidade nos acontecimentos"; 

b) "se despreze o enquadramento feito  
pela mesma digna Comissão ,de Inquérito  
quanto ao funcionário Leonardo da Silva 
Guimarães para te-lo como incurso nas  
penas do art. 204 da Lei número 1.711, 
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de 28 de outubro de 1952, por infringência do 
preceito do artigo 194, itens III e VI, da mesma Lei, 
ou seja, repreensão por desobediência e falta de 
cumprimento de dever legal". 

 
III 

 
6. Com referência ao fiscal aduaneiro Alfredo 

Andrade, concorda esta Diretoria com os 
opinamentos constantes do processo no sentido de 
que deve ser considerado inocente. 

7. Relativamente ao oficial administrativo 
Leonardo da Silva Guimarães difícil seria dizer se 
obedeceu ao propósito de defender respeitáveis 
interêsses do fisco e da economia nacional: ou se, 
ao sabor das paixões, inspirado na sua confessada 
inimizade ao Inspetor da Alfândega do Rio de 
Janeiro, apenas teve em mira causar-lhe tropeços, 
denegrir-lhe o nome e afastatá-lo do pôsto. 

8. Admitida a primeira hipótese, por ser traço 
comum à maioria do funcionalismo fazendário o zêlo por 
aquêles interesses, – inegável se afigura, porém, que o 
referido oficial administrativo por vêzes se excedeu ao 
executar o seu propósito desviando-se assim do 
caminho do dever para trilhar o da  indisciplina. 

9. Não era lícito, realmente, ao Sr. Leonardo 
da Silva Guimarães revelar a pessoa estranha fatos 
ocorridos na repartição – Revelando-os, como os 
revelou, infringiu o artigo 194, III, do Estatuto dos 
Funcionários Públicos. 

10. Cumpria-lhe, por outro lado, se tinha 
ciência de irregularidades, levá-las ao conhecimento 
do seu chefe, da forma do artigo 194, VIII, do citado 
Estatuto, combinado com o artigo 115, § 2º da Nova 
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de 
Rendas. Não o tendo feito, infringiu essas 
disposições legais. 

11. Evidencia-se, ademais, ante o que consta 
dos autos, que o oficial administrativo Leonardo da 
Silva Guimarães: 

 

a) sem prévia autorização da autoridade 
competente, retirou documentos da repartição, a fim 
de obter fotocópias dos mesmos, desrespeitando 
destarte a proibição contida no artigo 195, II, do 
Estatuto dos Funcionários Públicos e no art. 116, 
número 1, da Nova Consolidação das Leis das 
Alfândegas e Mesas de Rendas; 

b) denunciou à Câmara dos Deputados  
o Ministro de Estado, por crime de  
responsabilidade. 

12. Segundo afirma, êsse crime assim de 
caracterizou: 

a) cerceamento do direito constitucional do 
denunciante, consagrado no § 37 do art. 141 da 
Constituição; 

b) flagrante falta de probidade na 
administração, definida no número 3 do artigo 9º da 
Lei número 1.079, citada (Lei número 1.079, de 10-V 
de 1950). 

13. Em outras passagens, acrescenta: 
"Ora, o Senhor Ministro não atendendo  

à representação feita pelo denunciante,  
pedindo para o fato abertura de inquérito,  
cometeu o crime capitulado na alínea III  
do artigo 4º e definido no número 9 do artigo 7º que 
diz: 

"Violar patentemente qualquer direito ou 
garantia individual constante do artigo 141 e bem 
assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 
da Constituição. 

Não mandando abrir imediato inquérito  
para apurar a responsabilidade do Senhor  
Inspetor, não digo cumplicidade, em relação à 
denúncia feita, para a qual se solicitava o respectivo 
inquérito, cometeu ainda o crime previsto na alínea 
V. do artigo 4º, chamado de probidade na 
administração definido assim pelo número 3 do artigo 
9º: 

"Não tornar efetiva a responsabilidade dos 
seus subordinados, quando manifesta em delitos fun- 
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cionais ou na prática de atos contrários à 
Constituição. 

14. No tocante à matéria, parece a esta 
Diretoria que, se os crimes atribuídos ao Ministro de 
Estado tivessem sido praticados, nenhuma falta 
disciplinar seria imputável ao Senhor Leonardo da 
Silva Guimarães em virtude da denúncia, desde que 
observadas no respectivo encaminhamento as 
normas legais vigentes. 

15. O que êstes autos demonstram, todavia, é 
que aquêles crimes não se caracterizam, nem 
sequer sob a forma de tentativa. 

16. Em nenhum instante efetivamente, se 
cerceou qualquer direito do denunciante. 

17. E o Ministro de Estado, se não mandou 
desde logo instaurar inquérito – eis que havia a 
respeito do assunto sindicância em andamento na 
Alfândega – determinou, entretanto, sem tardança, 
providências que visavam à apuração dos fatos e 
das responsabilidades, providências essas que 
foram confiadas à orientação insuspeita do Diretor 
Geral e do Procurador Geral da Fazenda Nacional 
(fls. 105-135). 

18. O Sr. Leonardo da Silva Guimarães 
formulou, portanto, perante a Câmara dos 
Deputados, acusações infundadas contra o Ministro 
de Estado. 

19. Com a sua atitude, deliberadamente ou 
não, deu pasto às explorações da política partidária e 
perturbou a normalidade da vida administrativa e a 
disciplina. 

20. Prova, ainda, o processo que o Sr. 
Leonardo da Silva Guimarães se dirigiu ao Ministro 
de Estado através de carta aberta publicada num dos 
jornais desta capital. 

21. Tanto quanto sabe esta Diretoria, nunca foi 
êsse, entre nós, o meio hábil de dirigir-se um 
funcionário ao seu Ministro, quer para pedir 
providências, quer para defender-se ou acusar. 

22. Ainda que não se leve em conta o tom  
do documento – o qual, ao arrepio da lei (art.  
195, I, do Estatuto), transpira aqui e ali  
censura e critica autoridade – impossível será  
passar por alto que o simples recurso a tal 
 

expediente encerra em si mesmo gesto de profunda 
indisciplina, senão de injustificável insolência. 

 
IV 

 
23. Em face do exposto (itens 7 a 22), conclui 

esta Diretoria que o oficial administrativo Leonardo 
da Silva Guimarães, por mais elevados que tenham 
sido os seus propósitos, deixou de cumprir deveres 
funcionais, desrespeitou proibições legais e cometeu 
falta grave. 

24. Uma circunstância, contudo, milita a seu 
favor como fêz notar a comissão constituída pelo 
Diretor Geral e pelo Procurador Geral da Fazenda 
Nacional, a denúncia que apresentou êle ao Senhor 
Presidente da República veio possibilitar "a 
discussão do problema em foco, ensejando à 
Administração Fazendária a oportunidade de dar-lhe 
a solução devida". 

25. Tendo em vista essa circunstância,  
propõe esta Diretoria que se aplique ao referido 
funcionário a pena de suspensão (não por  
noventa dias, como seria indicado em face apenas 
das faltas cometidas), mas sòmente por quarenta e 
cinco, convertida em multa, se houver conveniência 
para o serviço, de acôrdo com artigo 205 e seu 
parágrafo único do Estatuto dos Funcionários 
Públicos. 

 
V 

 
A consideração do Senhor Diretor Geral. 
S.P.F., 5 de abril de 1957. – José Ribamar 

Albuquerque de Carvalho, Diretor. 
Versa o presente processo sôbre o 

procedimento do Oficial Administrativo Leonardo da 
Silva Guimarães e do Fiscal Aduaneiro Alfredo 
Andrade nos fatos relacionados com a denúncia 
apresentada pelo primeiro, sôbre fraudes que 
estariam ocorrendo nas importações de mercadorias, 
protegidas por mandados de segurança, através o 
Pôrto do Rio de Janeiro. 

2. Do exame do processo verifica-se que os 
fatos ocorreram do seguinte modo: 
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a) Leonardo da Silva Guimarães, 

considerando-se sabedor de irregularidades que 
estariam sendo praticadas nas importações de 
uísque protegidos por mandados de segurança, 
transmitiu o fato ao Sr. José Willemsens Júnior, 
então Presidente da Câmara Sindical de Corretores, 
o qual, por intermédio do Dr. Vinicius Valadares, 
conseguiu fôsse Leonardo recebido, em 26 de abril 
de 1956, pelo Senhor Presidente da República, a 
quem fêz uma exposição dos acontecimentos, 
apresentando os elementos que se encontravam em 
seu poder e que consistiam em cópias fotos-táticas 
de documentos pertencentes à Alfândega (fls. 142, 
158 e 161). 

b) Dias após essa audiência, Leonardo 
comunica ao Dr. Geraldo Carneiro, Oficial de 
Gabinete do Senhor Presidente da República, que, 
no trapiche particular situado à Avenida Rodrigues 
Alves número 791, se encontrava uma partida de 
uísque desembaraçada da forma irregular por ele 
relatada ao Senhor Presidente da República, sendo 
necessário um entendimento com o Chefe de Polícia, 
a fim de que fôsse feita a apreensão da maicadoria. 
Recebido por essa autoridade, por solicitação 
daquele Oficial de Gabinete foi-lhe exigido 
inicialmente, a apresentação de uma denúncia 
formal, para apoio do que era solicitado. 
Posteriormente, entretanto, foi determinada a 
diligência sem aquela formalidade (fls. 142, 151 e 
156). 

c) Só na madrugada de 2 de maio, quando ia 
se realizar a apreensão por intermédio da polícia, 
servindo de elemento de ligação Leonardo, que se 
apresentou acompanhado do fiscal aduaneiro Alfredo 
Andrade, tiveram as autoridades aduaneiras 
conhecimento do que ocorria providenciando 
imediatamente, a sustação daquela medida e 
tomando a si a apuração da denúncia (fls. 44, 142 e 
151). 

d) Em seguida, a Inspetoria da Alfândega do 
Rio de Janeiro determinou fôsse interditado o 
referido trapiche, designou uma Comissão para, em 
presença do titular da Delegacia Marítima e Aérea e 
do Fiel do trapiche, proceder à verificação da 
mercadoria em aprêço (fls. 45). Concluindo êsse tra- 
 

 

balho, cujo têrmo se encontra a fls. 58, solicitou o 
pronunciamento da 1ª Seção daquela repartição 
sôbre as normas até então adotadas para o caso (fls. 
60) e encaminhou o resultado dessas diligências a 
esta Direção Geral, com as sugestões que lhe 
pareceram acertadas (fls. 74). 

e) No curso dessas providências, apresentou 
Leonardo os requerimentos de fls. 48, 51 e 63, nos 
quais ou solicitava medidas que julgava 
indispensáveis à apuração da fraude, ou Inspetoria, 
ao mesmo tempo em que solicitava abertura de 
inquérito ao Senhor Ministro. Todos êsses 
requerimentos foram despechados, como se verifica 
de fls. 49, 53 e 70. 

f) Enquanto se processavam na Alfândega 
essas investigações, chegavam a êste Ministério, 
encaminhados pela Secretaria da Presidência da 
República, novos elementos apresentados pelo 
denunciante (fls. 99), o que fêz com que o Senhor 
Ministro designasse, pela Portaria número 122, de 
29-5-56, o então Diretor Geral da Fazenda Nacional 
Dr. Paulo Marinho de Carvalho – e o Procurador 
Geral da Fazenda Nacional – Dr. Francisco Sá Filho, 
para examinarem todos os aspectos da matéria, 
sugerindo as providências de qualquer natureza que 
se impusessem para o cumprimento das leis que 
regem o assunto e resguardo dos interêsses da 
Fazenda Nacional (fls. 98). 

g) Essas autoridades, de posse  
dêsses elementos e, também, do resultado  
das diligências levadas a efeito pela Alfândega  
(fls. 89 e 90), emitiram parecer no sentido  
da designação de três comissões de inquérito:  
uma, para o levantamento das importações e 
apuração das responsabilidades dos servidores da 
Alfândega pelas irregularidades que tiverem sido 
cometidas; outra, para o exame da atuação da 
Alfândega do Rio de Janeiro, das Carteiras de 
Comércio Exterior e de Câmbio do Banco do Brasil, 
com a Fiscalização Bancária no desembaraço de 
mercadorias; e uma terceira para apurar o 
procedimento dos servidores Leonardo da Silva 
Guimarães e Alfredo Andrade, em torno dos fatos 
apontados, e que é a de que trata o presente 
processo (folhas 101-435). 
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h) Leonardo, entretanto, sem aguardar o 
resultado das providências em andamento, as quais 
julgava desnecessárias, levou o caso ao 
conhecimento da Câmara dos Deputados 
denunciando, em 12-6-56, o Senhor Ministro da 
Fazenda por crime de responsabilidade, que julgava 
caracterizado pelo "cerceamento do direito 
constitucional do denunciante, consagrado no § 37 
do artigo 141 da Constituição, e por "flagrante falta 
de probidade na administração, definida no número 3 
do artigo 9º da Lei número 1.079... (fls. 205-V-208-
V). 

3. Por esse relato verifica-se que Leonardo da 
Silva Guimarães, embora com a atenuante de ter 
possibilitado o exame da complexa questão das 
importações, protegidas por mandados de segurança, 
agiu irregularmente, infringindo dispositivos da Nova 
Consolidação das Alfândegas e Mesas de Rendas e do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 
como demonstraremos a seguir: 

a) Não levando o fato de que tinha ciência, 
desde logo, ao conhecimento do Inspetor da 
Alfândega, deixou de cumprir, como lhe competia, o 
disposto no artigo 115, parágrafos 2º e 5º, da 
N.C.L.A.M.M., "verbis": 

"São comuns a todos os empregados das 
Alfândegas as seguintes obrigações: 

 
§ 2º Representar ao seu Chefe imediato sôbre 

todos os abusos e desvios de que tiverem noticia ou 
às autoridades superiores, quando o mesmo Chefe 
não tome em consideração suas representações. 

 
§ 5º Expor a seus Chefes tôdas as dúvidas 

que oferecerem os negócios, documentos e papeis a 
seu cargo, quaisquer vícios que nestes encontrarem, 
e os abusos contrários à regularidade do serviço, de 
que tiverem conhecimento. 

b) Em conseqüência, infringiu, também, o item 
VIII do artigo 194 da Lei número 1.711-52: 

"Levar ao conhecimento da  
autoridade superior irregularidade 
 

de que tiver ciência em razão do cargo. 
c) Transmitindo a pessoa estranha, no caso o 

Sr. José Willemsens Júnior, o que ocorria naquelas 
importações, faltou com o dever de discreção (item 
III do artigo 194 do E. F.). 

d) Procurando autoridade policial e 
promovendo diligência irregular à revelia da 
Alfândega, em matéria da competência dêsse órgão, 
praticou ato de indisciplina, o que caracteriza a falta 
grave (artigo 205 do E. F.). 

e) Para instruir sua denúncia retirou 
documentos da repartição, dos quais extraiu cópia 
fotostática, o que é vedado pelo artigo 116, 1º da 
N.C.I.A.M.R.; 

"É proibido a todo o empregado: 1º – tirar ou 
levar consigo qualquer papel pertencente ao arquivo, 
ou em exame nas Seções ou mesas. 

f) Do mesmo modo preceitua a Lei número 
1.711-52, no item II do seu artigo 195, em que se 
proíbe ao funcionário "retirar, sem prévia autorização 
da autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto da repartição. 

g) Não concordando com as providências 
adotadas pelo Senhor Ministro, poderia Leonardo, 
valendo-se do disposto na parte final do item I do 
artigo 195 do E. F., criticá-las do ponto de vista 
doutrinário. Preferiu, entretanto, uma atitude 
incabível e indisciplinada, denunciando o Senhor 
Ministro por crime de responsabilidade, quando essa 
autoridade, designando, preliminarmente, uma 
Comissão para examinar a denúncia e sugerir as 
medidas cabíveis, agia com acêrto e cautela na 
apuração da fraude, pois que, dada a complexidade 
da matéria, não poderia ela ter solução com a 
simples designação de uma Comissão de Inquérito, 
como pretendia o denunciante. Assim, incorreu 
Leonardo, mais uma vez, em falta grave (artigo 205 
do E. F.). 

4. Quanto ao fiscal aduaneiro Alfredo Andrade, 
apenas acompanhou Leonardo na diligência da 
apreensão da mercadoria, julgando estar aquêle 
autorizado a fazê-lo. 
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5. Nessas condições, esta Direção Geral é de 
parecer que o fiscal aduaneiro Alfredo Andrade está 
isento de culpa e pena e que Leonardo da Silva 
Guimarães praticou falta grave, estando, portanto, 
passível da pena de suspensão, de acôrdo com o 
artigo 205 da Lei número 1.711-52, a qual poderá ser 
convertida em multa, na forma do parágrafo único do 
mesmo artigo. 

À consideração do Senhor Ministro. 
Direção Geral da Fazenda Nacional, em 18 de 

maio de 1957. – João de Oliveira Castro Vienna 
Júnior, Diretor-Geral. 

Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas – 
Nº 185 – solicitando prorrogação do prazo para 
manifestar-se sôbre o Requerimento nº 49, de 1957, 
do Senhor Senador Mendonça Clark. 

Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, – Nº 1559 – solicitando maior prazo a fim 
de permitir ao Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Empregados em Transportes e Cargas prestar 
as informações relativas ao Requerimento número 
122, de 1957, do Sr. Senador Othon Mäder. 

Dê-se conhecimento aos Requerentes. 
 

PARECERES NS. 382, 383 E 384, DE 1957 
 

Nº 382, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 268, de 1956, que 
concede o auxílio de Cr$ 300.000,00 ao II Congresso 
Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia de 
Pernambuco e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
A Sociedade de Medicina Legal e Criminologia 

de Pernambuco se concede, neste Projeto (artigo 
1º), o auxílio de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil 
cruzeiros), como contribuição do Govêrno Federal 
pela realização, de 22 a 28 de julho de 1956, do II 
Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Criminolo- 
 

gia, na cidade de Recife, naquele Estado. 
Determina o Projeto (artigo 2º) que a 

sociedade beneficiada prestará contas do auxílio 
dentro do prazo de um ano do seu recebimento, 
devendo realizar em igual prazo a publicação dos 
Anais daquele Congresso. 

Para fazer face às despesas, é o Poder 
Executivo autorizado (artigo 3º), a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

II – Congressos culturais em países como o 
Brasil, onde se faz necessário, mais do que em 
outros, formar elites em todos os, setores do 
conhecimento humano, devem merecer todo o apoio. 

No caso presente, trata-se de um conclave em 
que se discutiram teses da maior importância para o 
desenvolvimento dos estudos médico-legais e 
criminais, como – "Do perigo de vida nas lesões 
corporais", do professor Joaquim Madeira Neves, de 
Santa Catarina, "Da personalidade de delinqüente", 
do professor João Aureliano Corrêa de Araújo, de 
Recife; "Conceito de agressividade no trabalho", do 
professor Flamínio Févero, de São Paulo; e 
"Psicologia da Senectude", do professor Estácio de 
Lima, da Bahia. 

Além disso, participaram do certame outros 
cientistas nacionais e estrangeiros da maior 
reputação, o que valorizou enormemente os estudos 
nêle realizados. 

III – Na Câmara dos Deputados, mereceu a 
proposição pareceres favoráveis de tôdas as 
Comissões técnicas que sôbre ela se pronunciaram. 

Diante do exposto, tendo em vista os 
precedentes, e, considerando que, sob o ponto de 
vista constitucional e jurídico, nada há que invalide o 
projeto, opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. – 
Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, Relator. 
– Ruy Carneiro – Gilberto Marinho – Daniel Krieger – 
Argemiro de Figueiredo – Lima Guimarães – 
Benedicto Valladares e Gaspar Velloso. 
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Nº 383, DE 1957 
 
Da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei 

da Câmara nº 268, de 1956. 
 
Relator: Sr. Alô Guimarães. 
O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre 

Deputado Oswaldo Lima Filho, visa a conceder o 
auxilio de Cr$ 300.000,00 para ocorrer às despesas 
com a realização, no Estado de Pernambuco, do II 
Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia. 

Conclaves como o de que trata o Projeto, 
revestem-se do mais alto alcance científico e 
significado cultural, devendo, em conseqüência, 
merecer todo o apoio das autoridades. 

Acresce que do temário elaborado para 
discussão e resolução no referido Congresso, ao qual 
comparecerão figuras das mais proeminentes do 
mundo cultural brasileiro e estrangeiro, constam 
assuntos os mais relevantes e atuais, esperando-se 
que de sua realização surjam resultados positivos para 
a Medicina Legal e para a Criminologia em nossa terra. 

Ademais, serão certamente vantajosas para a 
solução dos problemas sociais as providências que 
deverão ser promovidas pelos participantes do 
mencionado conclave, cujas resoluções e indicações 
traçarão novas diretrizes para oportunas medidas 
governamentais de natureza social, como sejam as 
da prevenção e contenção contra a criminalidade. 

Estamos, porém, informados da próxima 
realização, no Estado de São Paulo, de outro não 
menos importante Certame Cultural, o X Congresso 
Nacional de Tuberculose, sob a égide da Federação 
Brasileira das Sociedades de Tuberculose, e 
comemorativo do centenário de nascimento do 
inolvidável Doutor Clemente Ferreira, pioneiro da luta 
contra a peste branca em nosso País. 

Revestindo também dito certame de igual relêvo 
para a ciência médica em nossa terra, somos de 
parecer que ao Projeto seja apresentada uma emenda, 
objetivando conceder-lhe idêntica importância, a fim de 
atender às despesas com a sua realização. 

Efetivamente, as campanhas contra o terrível 
flagelo, que, malgrado as providencias 
governamentais e os notáveis progressos da ciência 
médica ainda não lograram rebelar satisfatoriamente 
a sua incidência, precisam prosseguir 
sistemàticamente. Ora, o Congresso a realizar-se na 
Capital do Estado de São Paulo constituirá, sem 
dúvida, um dos mais eficazes instrumentos  
para o desenvolvimento do programa de  
profilaxia, tratamento e extermínio da tuberculose no 
Brasil. 

Nestas condições, somos pela aprovação do 
Projeto com a seguinte Emenda Substitutiva: 

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

500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) à Sociedade 
de Medicina Legal e Criminologia de Pernambuco 
como contribuição do Govêrno Federal pela 
realização, em 22 a 28 de julho de 1956, do II 
Congresso Brasileiro de Medicina Legal e 
Criminologia na cidade de Recife, Estado de 
Pernambuco . 

Art. 2º É concedida, igualmente, idêntica 
importância à Federação Brasileira das  
Sociedades de Tuberculose como auxílio do 
Govêrno Federal ao X Congresso Nacional de 
Tuberculose, a realizar-se em junho de  
1958, na cidade de São Paulo, Estado de  
São Paulo. 

Art. 3º As sociedades beneficiadas prestarão 
contas dos auxílios dentro do prazo de um ano do 
seu recebimento, devendo realizar em igual  
prazo a publicação dos Anais dos referidos 
Congressos. 

Art. 4º É autorizado o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Educacão e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros), destinado a ocorrer às despesas previstas 
nos artigos 1º e 2.º desta lei. 

Art. 5º O crédito de que trata o artigo anterior 
será automaticamente registrado no Tribunal de 
Contas. 
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Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 3 de maio de 1957. – 
Reginaldo Fernandes, Presidente. – Alô Guimarães, 
Relator. – Ezechias da Rocha – Vivaldo Lima. 

 
Nº 384, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 266, de 1956. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O presente Projeto, de autoria do nobre 

Deputado Osvaldo Lima Filho, concede o auxílio de 
Cr$ 300.000,00 à Sociedade de Medicina Legal e 
Criminologia de Pernambuco, como contribuição do 
Govêrno Federal pela realização do II Congresso 
Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia, na 
cidade de Recife, em julho de 1956. 

O referido conclave contou com a presença de 
eminentes professôres de Universidades nacionais e 
estrangeiras, cujos trabalhos merecem ser 
divulgados em nosso meio universitário. E a 
publicação dos Anais daquele Congresso é 
determinada no artigo 2º que prevê, também a 
prestação de contas de auxílio, dentro do prazo de 
um ano do seu recebimento. 

Ao examinar a matéria, a douta Comissão de 
Saúde do Senado apresentou emenda substitutiva, 
que aumenta para Cr$ 500.000,00 o auxílio em tela e 
concede importância igual à Federação Brasileira 
das Sociedades de Tuberculose, como auxilio ao X 
Congresso Nacional: de Tuberculose, a realizar-se, 
em junho de 1958, na cidade de São Paulo. 

A medida é justa, mas em nosso entender, deve 
limitar-se ao "quantum" já aprovado pela Câmara. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao Projeto, com a emenda número 1, à qual 
apresentamos a seguinte 

 
Subemenda 

 
a) Ao artigo 1º, onde se diz: 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), 

diga-se: 

Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 
b) Ao artigo 4º, onde se diz: 
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), 

diga-se: 
Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros). 
Sala das Comissões, em 24-5-57. – Othon 

Mäder, Presidente em exercício. – Daniel Krieger, 
Relator. – Fausto Cabral – Novaes Filho – Júlio Leite 
– Lameira Bittencourt – Mendonça Clark – Lutterbach 
Nunes – João Mendes – Juracy Magalhães – Costa 
Paranhos. 

 
PARECERES NS. 385, 386 E 387, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 390, de 1956, que cria 
o Museu Nacional de Imigração e Colonização na 
cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, e dá 
outras providências. 

 
(Relator: Sr. Lourival Fontes). 
Cria, êste Projeto, na cidade de Joinville, 

Estado de Santa Catarina, o Museu Nacional de 
Imigração, cuja finalidade é recolher os objetos que 
recordem a imigração no sul do país e os 
documentos e publicações atinentes à mesma. (Art. 
1º). 

Ao Ministério da Educação e Cultura caberá 
criar, no Museu, as seções necessárias à 
conservação e exposição daqueles objetos e à 
elaboração e divulgação de estudos sociológicos, 
históricos, etnográficos e etnológicos, com base no 
material recolhido. (Art. 2º). 

O Museu seria instalado em edifício 
pertencente aos herdeiros do príncipe de Joinville, 
existente naquela cidade. (Art. 3º). 

A proposição apresentada, na Câmara,  
pelo Deputado Plácido Olímpio, é a repetição  
da de número 390, de 1949, de autoria do ex-
Deputado Tavares d'Amaral, que, justificando-a, 
disse: 

"Objetiva êste Projeto a criação de um Museu 
de Imigração e Colonização para recolhimento e 
guarda de documentos, relíquias e objetos que 
lembrem e recordem a imigração e colonização não 
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lusitana, com o fim de possibilitar aos estudiosos a 
pesquisa a respeito da influência dessas culturas 
estranhas sôbre a nossa, de origem portuguêsa, isto é, 
o estudo sôbre os processos de aculturação, das várias 
tendências de assimilação do elemento advento, de 
interpretação sociológica do homem brasileiro e ainda 
os de ecologia, etnologia e antropologia, que lhes estão 
ligados, bem como os folclóricos e outros que venham 
a interessar e lhes sejam correlatos". 

Vê-se, portanto, que a matéria é de real 
interêsse, não só histórico e cultural, mas também 
político, eis que o organismo a se criar poderá 
instruir devidamente o govêrno sôbre as vantagens e 
desvantagens, para o país, dessa ou daquela 
corrente imigratória. 

Realmente, os êxitos e fracassos dos diversos 
grupos étnicos que se fixam no sul do país, a sua 
adaptação ao meio, a sua capacidade de mixigenação, 
a sua contribuição ao progresso das zonas onde o 
estabeleçam, o seu procedimento social, político e 
moral, tudo isso poderá ser devidamente aferido por 
uma entidade como a de que o Projeto cogita. 

Tais coisas, porém, dizem respeito ao mérito 
do problema, cujo exame é da alçada da Comissão 
de Educação e Cultura. 

Do ponto de vista constitucional e jurídico, pelo 
qual nos incumbe apreciar o Projeto, nada há que 
objetar à sua validade, pelo que opinamos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. Attilio Vivacqua. – Octacílio Jurema. – Ruy 
Carneiro. – Lima Guimarães. – Domingos Vellasco. – 
Daniel Kriger. – Francisco Gallotti. 

 
Nº 386, DE 1957 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, nº 390, de 1956. 
 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
Pelo artigo 1º do Projeto em exame, originário 

da Câmara dos Deputados, é criado em  
Joinville, Estado de Santa Catarina, um Museu 
Nacional de Imigração, para recolhimento de objetos 
 

que recordem a imigração no sul do país, 
documentos e publicações atinentes à mesma. 

Manda-se, a seguir, que o Ministério da 
Educação crie as seções necessárias à conservação 
e exposição daqueles objetos e à elaboração e 
divulgação de estudos sociológicos, históricos, 
etnográficos e etnológicos com base no material 
recolhido. Também se determina que o mesmo 
Ministério elabore o regulamento do Museu e tome 
as providencias legais para a organização do seu 
quadro de funcionários. O artigo 3º autoriza o 
Govêrno Federal a adquirir o edifício pertencente aos 
herdeiros do Príncipe de Joinville, conhecido por 
Palácio do Príncipe, na cidade mencionada, a fim de 
ser nêle instalado o Museu. 

Do ponto de vista da educação e da cultura 
nacionais, o Projeto só encômios merece, ociosas as 
considerações que se quisessem expender 
encarecendo o alcance que – dentro daquelas 
finalidades – pode exercer um Museu dedicado à 
imigração e colonização. A região e cidade 
escolhidas, para sede do Museu, sendo das que 
mais densamente receberam contingentes 
imigratórios de origem germânicas, estão 
especialmente recomendadas para o objetivo. A 
proposição visa a ordenar e disciplinar, para 
facilidade da tarefa dos futuros pesquisadores – 
como bem assinala o erudito e brilhante parecer do 
Deputado Coelho de Souza, na Comissão de 
Educação e Cultura da outra Casa do Congresso – 
"os estudos ecológicos de interpenetração de 
culturas, da aculturação e assimilação dos imigrantes 
e seus descendentes". Sabida e proclamada como 
está a transcendente importância da corrente 
imigratória alemã nos Estados do Sul do Brasil, quer 
sob o prisma racial, quer, especialmente, sob o 
econômico e social, a idéia do Museu de Joinville 
deve receber a mais franca aceitação e ser 
recomendada, sem restrições, à aprovação do 
Senado. 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 1957. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Mem de Sá,  
Relator. – Nelson Firmo. – Ezechias da Rocha. – 
Gilberto Marinho. – Mourão Vieira. – Reginaldo 
Fernandes. 
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Nº 387, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 390, de 1956. 
 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O Projeto de Lei da Câmara número 390, de 

1956, de autoria do nobre Deputado Plácido Olímpio, 
cria o Museu Nacional de Imigração e Colonização, 
na cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina, 
para recolhimento de todos os objetos que recordem 
a imigração no sul do país, e também os documentos 
e publicações atinentes à mesma. 

Tendo em vista a finalidade cultural da 
providencia, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões em 24 de maio de 1957. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Fausto 
Cabral, Relator. – Othon Mäder – Novaes Filho – 
Júlio Leite – Lameira Bittencourt – Mendonça Clark – 
Daniel Krieger – Costa Paranhos – João Mendes – 
Lutterbach Nunes – Juracy Magalhães. 

 
PARECER Nº 388, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 9, de 1957, que concede o auxilio 
de Cr$ 500.000,00 à Escola Gratuita de 
Alfabetização – "Champanhat". 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
A proposição concede o auxílio de Cr$ 

500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), no exercício 
corrente, à Escola Gratuita de Alfabetização 
"Champanhat", que funciona sob a orientação da 
União Brasileira de Educação e Ensino dos Irmãos 
Maristas no Distrito Federal. 

Estabelece ainda o Projeto que  
a despesa correrá à conta da dotação cons- 
 

tante do Orçamento em vigor e destinada ao 
desenvolvimento da Campanha de Educação de 
Adultos e Adolescentes, anexa ao Ministério da 
Educação e Cultura. 

2. A matéria sofreu reparos da Comissão de 
Finanças da Câmara dos Deputados, a qual, sob o 
fundamento de que o auxílio seria avultado – cêrca 
de 5 por cento de uma dotação global de Cr$ 
12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) para 
apenas uma instituição, conclui pela rejeição do 
Projeto. Êste, que resultou de Substitutivo da 
Comissão de Educação da outra Casa do 
Congresso, foi aprovado em Plenário, não  
obstante o pronunciamento contrário do aludido 
órgão técnico. 

3. A alegação principal em que fundamentou o 
mencionado parecer contrário, não representa, "data 
venia", motivo bastante para comprometer a sorte do 
Projeto. 

Os Irmãos Maristas, ao lado do ensino 
remunerado, ministrado, nesta Capital, pelo modelar 
Colégio São José, vem se dedicando, desde o início 
dêste século, a educação gratuita dos desvalidos, 
mormente aos filhos dos favelados. Desenvolvem, 
através da Escola Gratuita "Champanhat", obra 
educacional merecedora do maior aprêço, 
desapegada de qualquer retribuição material. 

Esta Comissão e o Senado têm 
invariàvelmente concedido os auxílios solicitados 
para instituições análogas. 

Coerentes com tal orientação, somos de 
parecer favorável ao Projeto em causa. 

Sala das Comissões, em 24-5-57. – Vivaldo 
Lima, Presidente em exercício. – Daniel Krieger, 
Relator. – Mendonça Clark. – Lameira Bittencourt. – 
Júlio Leite. – Novaes Filho. – Fausto Cabral. – Costa 
Paranhos. – Juracy Magalhães. – João Mendes. – 
Lutterbach Nunes. – Othon Mäder. 
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PARECER Nº 389, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 24, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 para 
auxiliar o Município de Macapá nas comemorações 
do primeiro centenário da cidade de Macapá, capital 
do Território Federal do Amapá. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
O Projeto em tela, apresentado na Câmara 

dos Deputados, ainda em maio do ano p. passado, 
pelo nobre Deputado Coaracy Nunes e outros 
ilustres representantes da Amazônia, dispõe sôbre a 
concessão de um crédito especial de cinco milhões 
de cruzeiros para auxiliar as comemorações do 
primeiro centenário da fundação do Município de 
Macapá, capital do Território Federal do Amapá, em 
1º de dezembro de 1956. 

Nem sempre temos nos manifestado 
favoràvelmente à aprovação de proposições de 
idêntica finalidade, mormente quando se trata de 
municípios de irrelevante expressão histórica ou que, 
pelas suas condições financeiras podem dispensar o 
auxilio da União. 

Mas não é, notòriamente, o que ocorre em 
relação ao Projeto ora submetido ao exame e 
pronunciamento desta Comissão. 

De um lado, o município de Macapá é, por 
assim dizer, da própria União, já que integrante e até 
capital de um território federal, sujeito a regime, 
embora especial, de administração federal sem 
recursos orçamentários próprios, tanto que vive e 
funciona através das dotações previstas na Lei de 
Meios da República, ou, na sua falta ou insuficiência, 
de créditos adicionais, especiais ou suplementares. 

Daí a perfeita legitimidade e inteiro cabimento 
do crédito pedido. 

De outro lado, não há negar, que Macapá seja 
pela sua marcante posição na história pátria, em que 
teve atuação destacada e brilhante em lutas he- 
 

róicas contra os audaciosos flibusteiros inglêses, os 
invasores holandêses e por último, contra os 
aguerridos soldados francêses, que tentaram 
incorporá-la à vizinha Guaiana, seja pela sua 
importante contribuição para a economia do País e 
até para sua balança de pagamentos, mercê da 
exportação anual de 25 a 30 milhões de dólares de 
manganês, seja, ainda pelo vigoroso surto de 
progresso que apresenta, bem merece a 
homenagem e a ajuda que o Projeto consubstancia. 

Tal é o papel que Amapá, pelo imenso 
potencial de suas riquezas e pela sua especial 
situação geográfica está destinado a representar e já 
começou a representar, no quadro da vida e do 
futuro do Brasil, que em sua criação – ao contrário 
do que ocorreu com outros territórios, cujo advento 
provocou ruidosas manifestações de protestos dos 
Estados donde foram desmembrados, o Pará, pelo 
seu então Interventor e hoje governador, General 
Magalhães Barata, colocando, em magnífico gesto 
de compreensão cívica, o imperativo maior do 
interêsse nacional acima das injunçôes das 
conveniências regionais, não teve dúvida em 
aplaudir publicamente a feliz idéia do Presidente 
Vargas e, ainda, nos trabalhos da Constituinte de 
1946, também por iniciativa daquele eminente 
homem público, liderando a representação paraense, 
se opôs, terminantemente, á sua extinção alvitrada 
no seio da chamada Grande Comissão. 

Nem se diga ou alegue em contrário à 
aceitação do Projeto que êste, já agora, estaria 
prejudicado ou sem objeto, já que a sua provável 
aprovação e conversão em lei se dará após o 
centenário a que se refere. Fato idêntico há-se 
verificado em quase tôdas as proposições de 
finalidades semelhantes, menos pela desídia ou 
atraso dos seus autores, que pela demora do que se 
poderia chamar de burocracia legislativa, e nem por 
isso tem constituído razão para a sua rejeição. 

Ainda, em sua última reunião, esta Comissão 
aprovou um crédito para os festejos do centenário de 
Franca, em São Paulo, que teve lugar no ano passado. 

 



– 718 – 
 

Afastando e elidindo aquela possível objeção, 
cumpre recordar e esclarecer que as comemorações 
do centenário de Macapá, que se desdobraram em 
vários dias através um largo e interessante 
programa, presente grande número de ilustres 
personalidades e em que foram ponto alto a 
inauguração de uma bem aparelhada ferrovia de 194 
quilômetros e uma grandiosa e variada exposição 
agropecuária, foram realizadas precisamente, em 
sua maior parte, por conta dos recursos solicitados 
no Projeto. Teria havido, assim, no caso, apenas 
uma antecipação de despesa. 

Por tôdas estas razões, somos pela aprovação 
do Projeto, que temos como justo e conveniente. 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 24 de maio de 1957. 

– Vivaldo Lima, Presidente. – Lameira Bittencourt, 
Relator. – Novaes Filho. – Júlio Leite. – Mendonça 
Clark. – Daniel Krieger. – Lutterbach Nunes. – João 
Mendes. – Costa Paranhos. – Othon Mäder. – 
Fausto Cabral. 

 
PARECERES NS. 390, 391 E 392, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1957, que 
concede a inclusão da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Ribeirão Preto, no Estado de São 
Paulo, entre o estabelecimento subvencionado pelo 
Governo Federal. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O Projeto nº 32, de 1957, da Câmara dos 

Deputados, precedido de mensagem do Poder 
Executivo, concede inclusão da Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, entre os estabelecimentos 
subvencionados pelo govêrno Federal. 

Instruiu o processado substancioso memorial 
da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, 
acompanhado de copioso documentário em que se 
expõe a situação daquela Faculdade. 

Submetido ao exame da Comissão  
de Ensino Superior, mereceu parecer 
 

favorável, aprovado pelo Conselho Nacional de 
Educação que fixou em Cr$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil cruzeiros) a subvenção 
anual. 

Estando o Projeto em harmonia com a Lei e 
com os mandamentos constitucionais, opinamos pela 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 26 de março de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Argemiro de 
Figueiredo. – Daniel Krieger. – Gaspar Velloso. – 
Ruy Carneiro. – Lourival Fontes. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 391, DE 1957 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1957. 
 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
Proposto pelo Poder Executivo, tem em vista o 

Projeto de Lei em exame conceder a inclusão da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão 
Prêto, no Estado de São Paulo, entre os 
estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno 
Federal, sendo atribuída ao estabelecimento em 
aprêço a subvenção de Cr$ 2.500.000,00. 

A Proposição encontra seu apoio legal na Lei 
número 1.254, de 4 de dezembro de 1950, cujo 
artigo 17 assegura à referida Faculdade o  
direito de ser incluída na categoria dos 
estabelecimentos superiores merecedores da ajuda 
governamental. 

Sôbre a matéria foi ouvido o Ministério da 
Educação e Cultura através do Conselho Nacional 
de Educação que sôbre ela emitiu parecer favorável, 
estipulando para a citada Faculdade a subvenção de 
Cr$ 2.500.000,00, de conformidade com o que 
dispõe o artigo 16 da mencionada lei nº 1.254. 

Ao figurar em Plenário para sua segunda 
discussão, recebeu o Projeto uma emenda aditiva 
pela qual o Poder Executivo é autorizado  
a abrir o crédito especial de Cr$ 2.500.000,00,  
a fim de atender ao pagamento do  
auxílio no presente exercício financeiro, em virtu- 
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der Executivo o Orçamento para o corrente ano o 
que impediria a Faculdade de receber a ajuda 
prevista. 

Atendendo a que o Estabelecimento preenche 
as exigências legais, somos de parecer que o Projeto 
merece ser aprovado. Entretanto, dois lapsos de 
redação, fàcilmente observáveis, constam dos 
artigos 1º e 2º do Projeto dos quais propomos a 
necessária correção pelas seguintes emendas: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao artigo 1º: 
Acrescente-se depois das expressões "no 

Estado de São Paulo"... o seguinte: 
"...entre os estabelecimentos subvencionados 

pelo Governo Federal...". 
 

EMENDA Nº 2-C 
 
Ao artigo 2º: 
Onde se lê: 
"...pelo Ministério da Fazenda..." 
Leia-se: 
"...pelo Ministério da Educação e Cultura...". 
Sala das Comissões, em 25 de abril de 1957. 

– Lourival Fontes, Presidente. – Mourão Vieira, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Ezechias da Rocha. – 
Nélson Firmo. – Mem de Sá. – Reginaldo Fernandes. 

 
Nº 392, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 32, de 1957. 
 
Relator: Sr. Costa Paranhos. 
Pelo presente Projeto, de iniciativa do Poder 

Executivo, é concedida, nos têrmos do artigo 17, da 
Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1954, a  
inclusão da Faculdade de Farmácia e Odontologia  
de Ribeirão Prêto, no Estado de São Paulo,  
entre os estabelecimentos subvencionados pelo 
Govêrno Federal, abrindo-se, em conseqüência,  
para atender ao pagamento das despesas, o cré- 
 

dito especial de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil cruzeiros). 

A mensagem presidencial encaminhando o 
Projeto ao Congresso, veio acompanhada de 
Exposição de Motivos do Ministério da Educação  
e Cultura, na qual se justifica plenamente a  
medida. 

Vê-se, da referida Exposição de Motivos, que 
foram ouvidos sôbre o assunto os órgãos 
competentes, inclusive o Conselho Nacional de 
Educação, tendo todos se pronunciado 
favoràvelmente à providência em aprêço. 

Consta igualmente do processado um 
memorial da Associação de Ensino de Ribeirão 
Prêto, acompanhado de farto documentário, 
mostrando a situação daquela Faculdade,  
realmente merecedora do que, agora se lhe pretende 
dar. 

Basta considerar que, fundada em 1924 e 
reconhecida, em 1928, pelo Govêrno Federal, 
diplomou, em trinta anos de funcionamento, 751 
farmacêuticos e 1.315 dentistas, que vêm prestando 
os maiores benefícios à coletividade. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
examinando o assunto sob o aspecto constitucional e 
jurídico, e a de Educação e Cultura, quanto ao 
mérito, já se manifestaram favoràvelmente à 
proposição, apresentando-lhe a última, porém, duas 
emendas que visam a corrigir dois lapsos de 
redação, observados nos artigos 1º e 2º. 

Isso pôsto, considerando que a Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Ribeirão Prêto preenche 
as exigências legais, esta Comissão opina pela 
aprovação do Projeto, bem como das emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Sala das Comissões, em 24 de maio de 1957. 
– Othon Mäder, Presidente em exercício. – Costa 
Paranhos, Relator. – Juracy Magalhães. – Fausto 
Cabral. – João Mendes. – Lutterbach Nunes. – 
Daniel Krieger. – Novaes Filho. – Júlio Leite. – 
Mendonça Clark. – Lameira Bittencourt. 

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

Vai ser lida Mensagem chegada à Mesa. 
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É lida e despachada à Comissão de 
Constituição e Justiça a seguinte: 

 
MENSAGEM Nº 166, DE 1957 

 
Gabinete do Vice-Presidente da República 
 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Tendo sido convidado para chefiar a 

delegação do Brasil à XL Conferência Internacional 
do Trabalho, a reunir-se pròximamente em Genebra, 
tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências, a 
fim de solicitar a necessária autorização para me 
ausentar do território nacional, nos têrmos do artigo 
85 da Constituição Federal. 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1957. – João 
Goulart. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo, por cessão do Senador Costa Paranhos, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO *: – 
Senhor Presidente, antes de iniciar meu discurso, 
desejo tributar aplausos calorosos ao patriótico 
pronunciamento do Partido Libertador a respeito do 
movimento de pacificação nacional. 

Os jornais de hoje, sobretudo o "Correio da 
Manhã", divulgam a síntese dessa manifestação 
oficial daquela agremiação partidária, que reza em 
certo trecho: 

"O PL reconhece, entretanto, a necessidade 
de se procurarem novos caminhos, nos estilos de 
política, e está pronto com a boa vontade, a isenção 
possível e a celebridade necessária, a dar-lhe a sua 
contribuição alta e desinteressada". 

Senhor Presidente, mais uma vez, o Partido 
Libertador se reafirma nos seus pronunciamentos 
históricos. É, na verdade, uma agremiação  
pequena em relação ao número dos componentes, 
mas grande, das maiores que militam no 
 
__________________ 
Não foi revisto pelo orador. 

País, pela fôrça moral, patriotismo e espírito público, 
que o impõem à admiração e ao respeito da Nação 
brasileira. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Ouço com emoção 
a referência de V. Exa. ao meu Partido, cujos 
sentimentos foram tão bem interpretados por essa 
grande figura de parlamentar, patriota e jurista, que é 
sem nenhum favor, o nobre Deputado Nestor Duarte. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Obrigado a V.Exa. 

(Lendo): 
Sr0. Presidente, desde que assumimos esta 

cadeira, com que nos distinguiu e honrou  
o nobre povo paraibano, temos feito constantes 
pregações políticas, no sentido de honrarmos cada 
vez mais, a vida pública dêste País. Honrá-la, 
integrando as correntes partidárias nos seus 
destinos, compatíveis com o espírito da democracia. 
De comêço, dentro dos rumos partidários que nos 
foram traçados, lutamos desta tribuna em favor da 
tese generosa da união nacional. Tese que então 
significativa o desarmamento geral dos espíritos e a 
adoção de um período de treguas nos choques e 
embates eleitorais, processados em atmosfera 
emocional e tempestuosa. A grande idéia fenecera 
como morrem as plantas que brotam mal,  
em solos estéreis e temperaturas agressivas e 
hostis. Não importa hoje identificar os fatôres da 
derrocada daquele idealismo político. Desejamos 
apenas relembrar que os fatos comprovaram os 
temores que nos afligiam. Assumiram o govêrno, 
legitimamente eleitos, os candidatos a quem 
procuramos derrotar, com tôdas as armas de 
lutadores nobres e democratas. Tínhamos, então 
que ceder aos resultados do pleito. Prosseguir na 
luta; aumentá-la na intensidade e no furor; dosá-la 
com a paixão dos derrotados; com os desatinos do 
ódio, não seria mais obra política sã e construtiva 
que se impuzesse às benções de Deus e ao 
patriotismo dos homens. 
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O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito bem. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Prosseguir na luta e transformá-la em fogueira cruel 
e desalmada, absorvendo, na voragem do poder 
destruidor, idéias, honras, homens e partidos, não 
seria mais, Sr. Presidente, tarefa própria de 
agremiações políticas dentro da democracia. Seria a 
obra diabólica de corporações alucinadas e suicidas, 
destruindo um barco comum em águas profundas e 
revoltas. Seria a eliminação moral do nosso espírito 
público. O atestado de incapacidade da geração 
presente para o exercício do regime que nos fôra 
legado pelos republicanos de 91. Continuamos, por 
isso, lutando pela paz. Lutando com o mesmo ardor 
com que defendêramos a união nacional. Com o 
mesmo espírito e o mesmo sonho de ver criar-se 
neste País o clima necessário à solução dos graves 
problemas do povo. 

A união nacional apoiava-se no ideal da 
instituição de um govêrno comum aos partidos. 
Comum e forte pelo apoio intangível e resoluto do 
Parlamento e da opinião nacional. Forte, para 
enfrentar, com unidade e segurança a crise 
generalizada e reintegrar o Brasil na ordem social, 
econômica e financeira. 

Era, assim, uma aspiração superada  
pelos acontecimentos. E, por isso, a  
nossa luta perdera o sentido da conquista de um 
govêrno comum. Mas, prosseguira, 
consubstanciando os seus objetivos na bandeira a 
que denomináramos de salvação nacional.  
Em dezenas de discursos esclarecemos o  
sentido do movimento. Êles figuram nos anais  
desta Casa. Falava em nome pessoal, mas, na 
verdade, exprimia o pensamento da bancada. E a 
linguagem não era estranha ao Senado. Todos a 
compreendiam e alguns a falavam. E não poucas 
vêzes o grande líder do P. S. D., alentava em 
corajosos apartes, a marcha do movimento. 
Pronunciamentos simpáticos emergiam também da 
ala trabalhista. O movimento não tinha sentidos 
ocultos. Era claro, nobre, altaneiro e generoso.  
O desejo de libertar a nação das garras da  
grande crise inspirara a campanha de salvação na- 
 

cional. As linhas fundamentais dos pronunciamentos 
que fizemos e dos que aqui ouvimos sempre 
deixavam a grande causa inacessível aos 
pensamentos subalternos. Seria monótono 
reproduzir orações que pronunciamos para restaurar 
a verdade histórica do pensamento udenista. Mas, lá 
estão formais e expressas, as declarações de que a 
idéia jamais poderia concretizar-se em bases imorais 
e degradantes de partilha de posições. Seria o 
suicídio moral. O sacrifício da honra das correntes 
políticas que firmassem a barganha. Seria a renúncia 
coletiva dos sentimentos de dignidade da vida 
pública brasileira. 

Então, Sr. Presidente, tudo estaria acabado. 
Teríamos chegado à suprema degradação. Cada um 
de nós, os que recebessem e os que pagassem o 
preço da pacificação mercantilizada, iria receber na 
cara o sinete da traição e da ignomínia. Não, Sr. 
Presidente, o pensamento da salvação nacional 
firmava-se na seleção dos grandes problemas 
nacionais para separá-los dos problemas de cunho 
político-partidário. 

Os primeiros teriam a cooperação franca e leal 
de todos os partidos, numa obra patriótica de 
compreensão, cívica e política, pela ajuda ao 
Govêrno, na possível solução das dificuldades. Os 
últimos continuariam a ser equacionados no ângulo 
privativo das agremiações partidárias. 

A seleção dos primeiros não envolvia questões 
de alta indagação. Exemplifiquemos mais uma vez, 
porque várias vêzes já o fizemos em outros 
discursos. Os problemas econômicos e financeiros, 
em geral; os ligados à exploração do petróleo; os 
referentes ao custo de vida e ao preço das utilidades; 
os que se prendem à inflação; êsses e tantos outros 
não constituem matéria privativa de nenhum partido 
político. São problemas comuns a todos êles.  
São problemas do povo. São problemas  
nacionais. O exame de todos êles ou de quase todos 
êles, não está condicionado ao programa ou à 
ideologia dos partidos militantes. E os instrumentos e 
modalidades de solução dêsses problemas não 
variam ao sabor de concepções filosóficas,  
no âmbito do regime. É a ciência aplicada 
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pela inteligência, pela experiência e pelo bom senso 
dos homens. 

Por essa forma, daríamos ao Govêrno o 
sentido de um funcionamento orgânico, ajustado e 
eficiente, em tôdas as peças que entram na sua 
estruturação política e administrativa. Dir-se-á que a 
solução dêsses problemas da administração 
prescinde dêsse singular processo de coordenação 
das fôrças partidárias. Dir-se-á que o funcionamento 
normal do govêrno e do regime, com o natural 
embate das correntes de opinião, opera também o 
milagre das soluções salvadoras. Assim deveria ser, 
Sr. Presidente. Assim o é nas grandes democracias. 
Não, porém, entre nós, onde só se pensa e age por 
impulsos demagógicos ou sob o influxo de clima 
emocional. O cortejo à popularidade e os processos 
sedutores da demagogia passaram a constituir o 
caminho certo dos triunfos eleitorais. Pensa-se 
menos na gravidade da situação nacional do que nos 
meios adequados à conquista e conservação dos 
postos eletivos. Pensa-se mais em servir aos grupos 
eleitorais afeiçoados do que em ministrar os 
remédios heróicos da salvação nacional. Poucos se 
dispõem a enfrentar o impacto da impopularidade. 
Poucos se animam a desatar as amarras que 
escravizam a nação. A agremiação partidária que 
preconizar e praticar a política das restrições; dos 
sacrifícios da austeridade; da economia; da redução 
dos gastos públicos, lavra o decreto do seu próprio 
aniquilamento. As massas eleitorais desertariam de 
suas fileiras em busca dos campos partidários 
amantes da prodigalidade. 

O entendimento altaneiro das correntes 
políticas no sentido da aplicação das medidas 
adequadas à salvação nacional, formaria uma 
unidade capaz de resistir a pressão dos 
descontentamentos. 

Sr. Presidente, sempre justificamos assim os 
entendimentos de pacificação. Nunca o admitimos 
através dos cambalachos indecorosos que matam a 
honra dos homens e a dignidade dos partidos. Hoje, 
são os partidos que discutem a mesma tese. Não 
mais as vozes isoladas que aqui se ouviram. São os 
partidos organizados que falam pelos seus líderes. 

Não recalcamos a nossa alegria cívica. Não 
ocultamos a nossa emoção ao ver, por cima das 
trincheiras da luta, apertarem-se as mãos os mais 
valentes antagonistas. Ninguém fala a linguagem da 
desonra. Ninguém se esconde da opinião pública. 
Ninguém teme as vistas do povo. Ninguém pleiteia 
cargos. Ninguém ambiciona empregos e ninguém 
receia perdê-los. Não se fortalecem os vencedores. 
Não se humilham os vencidos. Oposição no seu 
pôsto. Govêrno também. O pensamento é uniforme e 
sábio. Não se vêem homens nem partidos. Vê-se o 
Poder Público. Vê-se a Nação. Vê-se o Govêrno, 
exercendo a soberania do Estada, fortalecido pela 
inestimável e gigantesca cooperação dos partidos 
políticos. Vê-se a nação recebendo do Govêrno a 
solução de seus problemas. É nessa altitude que nós 
colocamos o plano da pacificação. Já o definiu, com 
segurança e brilho o eminente líder de minha 
bancada. Já o esclareceu, com a autoridade de suas 
preciosas fôrças morais e intelectuais, o insigne 
chefe da meu partido, o Senador Juracy  
Magalhães. 

Que falta então, Sr. Presidente? Recusa o 
govêrno a participação dos seus adversários na obra 
de salvação nacional? Perde o govêrno a 
oportunidade de assinalar a mais expressiva página 
na história da evolução política do Brasil? Despreza 
o govêrno o momento singular e histórico de apagar 
os ódios e paixões que estorvam a concretização 
dos seus gigantescos planos administrativos? 
Recusa a compreensão, a concórdia e a paz? Perde 
o govêrno esta hora incomum de elevar o nível de 
nossa cultura política, consolidando os regimes pelo 
fortalecimento do poder civil? Não acreditamos que 
isso ocorra. Não acreditamos que se venha negar o 
gênio político e o patriotismo dos mineiros. 

Sr. Presidente. Estamos na etapa final  
de uma política de infidelidade democrática. A 
política do ódio dissolvente. A política do  
aviltamento, da injúria e da achincalhe. A política da 
alucinação da fôrça. A política da caça  
feroz às vozes da liberdade. A política insana do 
combate sistemático à autoridade e ao poder.  
A política da demagogia sedutora e pérfida. A 
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política das conspirações e dos golpes. 
Acreditamos ter soado a hora final dessa 

política que maculou a verdade da República. 
Êsse movimento de alta compreensão cívica 

significa, portanto, a inauguração de uma fase 
promissora na democracia brasileira. A fase em que 
a política decai como arte de demolição e se impõe 
como processo nobilitante de cultura. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Argemiro de 
Figueiredo, o Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Senhor Freitas 
Cavalcanti. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, por cessão do nobre Senador Nelson 
Firmo, segundo orador inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, não pretendia ocupar a tribuna no dia de 
hoje, apesar de inscrito, pois me inscrevera com a 
antecedência de dois dias, para falar sôbre a 
autonomia do Distrito Federal, o que fiz ontem. 
Acabo entretanto, de receber carta tão curiosa e 
expressiva que não me furto a trazê-la ao 
conhecimento dos eminentes pares. 

Se "o estilo é o homem", Sr. Presidente, essa 
carta reflete, naturalmente, uma sensibilidade, 
exprime, com efeito, as agruras de uma alma, diz 
dos sofrimentos de um coração; e por que assim é, 
nós, os que temos as responsabilidades públicas, 
estamos na obrigação de veiculá-la, para que, talvez, 
do órgão competente, venha o remédio adequado e 
eficaz. 

Escreveu-me uma viúva, que declara: – "Moro 
na Estrada de São João de Meriti nº 3.396. Não peço 
a resposta pelo Correio, porque não tem". 

A ambiguidade da frase dessa mulher 
sofredora, dá margem a duas ordens  
de considerações – uma, a de que ela não  
espera resposta, porque acha que os  
pobres, quando se dirigem aos poderosos,  
como supõem o sejamos nós Sena- 
 

dores, não impõem resposta; outra – não menos 
singular – a de que, na estrada de São João de 
Meriti, no Estado do Rio, não existe sequer serviço 
postal. O caso é para admirar, visto como a alta 
numeração da casa indica seqüência de residências, 
o que justificaria a instalação, ali, de uma agência de 
correios. Se não há, levanto daqui pelo menos, o 
meu reparo, neste particular. 

Lerei a carta nos têrmos em que está vazada 
no original, sem pontuação de espécie alguma, de 
modo a que os Senhores Senadores dela ajuízem de 
maneira eficiente: 

"27 de 5 de 1957 
Saudações 
Emo Senador 
Kerginaldo Clavacante 
Peço interecar junto ao (IPASE) que  

mande pagar o aumento das pençãoes que  
temos direito do Decreto de 17 de dezembro de  
1956 que até agora não pagaram nos probes  
viuvas, tudo incareçe e paçamos nicicidades  
com o aumento dos ordenados em março de  
1956 

aumentou tudo e agora já se fala em dar  
outro aumento au funcionarios torna tudo  
aumentar e nos não somos dependetes  
de funcionario para ficarmos esquecidas faça  
alguma couza por nós Senador em conjunto com 
seus Colegas 

Moro na Estrada São João de Menti 3396 
Não pesso a resposta pelo Correio porque não 

tem 
então pesso mais este favor e espero ser 

atedida pelo seu nobre coração de falar sobre o 
assunto na hora do Brazil – vale, aqui, a 
recomendação ao redator da "Hora do Brasil", se 
está presente – (lendo) ... para suavizar as 
necicitadas Deus ade Abensuar sua bondade 

Sem mais 
Respetosamente Lina Porto" 
Sr. Presidente, dizia eu, no início das minhas 

palavras, que se realmente o estilo reflete o 
temperamento, exprime a sensibilidade humana, no 
seu mais profundo eu, esta carta vem, incontestà- 
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velmente, das profundezas dos sentimentos 
acrisolados de uma viúva, que lança o seu clamor e 
pede e indica que seja, através da Voz do Brasil, 
ouvido pelos governantes de nossa Pátria, o seu 
justo apêlo. 

O Sr. Paiva Muniz, Presidente do IPASE, a 
quem mais pròximamente se dirige a apelação, 
deverá, quanto antes, examinar êsses casos, para 
atendimento pronto, porque, muitas vêzes, o remédio 
tardio já não corresponde às necessidades e cria, 
até, prejuízos incomensuráveis. 

Sr. Presidente, ninguém, ignora que a inflação 
dos preços, a espiral constante do custo de vida, 
num crescendo desproporcional, cria, nos lares mais 
modestos, situação para a qual se há de exigir 
remédio pronto, sob pena de conseqüências 
dolorosas. 

Como é possível, Sr. Presidente, esquecer o 
desprotegido, colocar à margem aquêles que não 
têm quem clame às suas necessidades? E’ mister 
volvermos nossas atividades, de modo a socorrer, 
em tempo hábil, a quem nos estende a mão, numa 
súplica comovedora como esta. 

Os poderosos não necessitam ser socorridos. 
Socorridas devem ser as classes desprotegidas, os 
homens do povo, as desvalidas viúvas de cidadãos 
que já prestaram a contribuição de seu esfôrço e de 
sua dedicação à causa pública. Se os deixarmos à 
margem, abandonados, daremos, também, uma 
triste cópia de nós mesmos. 

Convém, portanto, quanto antes, sejam casos 
dessa natureza olhados com o coração, digamos até 
mesmo com ternura. Refletem êles situação de 
angústia, estados dalma, que não admitem 
procrastinação de auxílio; clamam por providências e 
medidas que lhes tragam lenitivo. 

Sinto-me feliz, Sr. Presidente, em ocupar esta 
tribuna, como eco dessa voz distante, voz de mulher 
do povo, voz muito mal alfabetizada, voz que de nós 
tudo deve merecer, porque é humana; mais do que 
humana, é a voz da necessidade; mais do que da 
necessidade, é a voz de desespêro. 

Que ressonância deve ter em  
nossos espíritos, dentro de nós mesmos,  
êsse apêlo que vem da Estrada de São João 
 

de Meriti, lançado por uma viúva coberta de 
sacrifícios, jungida a uma situação que ela não criou 
e para a qual não se descortina horizonte. 

Abertas, portanto, as clareiras do pensamento, 
reajamos com a nossa sensibilidade, para 
testemunhar-lhe cordialidade e afeição. 

Os homens têm que viver aproximados por 
êsses princípios superiores, sob pena de 
desmerecerem, até, da própria espécie. 

Os homens têm obrigação de volver sua alma, 
sua inteligência e seus esforços para casos como 
êsse que acabo de trazer ao conhecimento do 
Plenário do Senado Federal 

Sr. Presidente, quando recebo carta de 
pessoa que se sente pequenina ou diminuída, 
costumo, quanto antes, atendê-la, mandar-lhe uma 
palavra de carinho, capaz, realmente, de chegar-lhe 
ao âmago do espírito e da sensibilidade. 

Quando recebo cartas como esta, sinto que 
não posso silenciar, porque o silêncio seria crime e 
demonstração inequívoca de que, dentro do meu 
coração, não há ressonância para um grito de 
misericórdia. Dá-me a impressão de um náufrago 
que clama por salvamento. 

Por que não se adota, desde logo, Sr. 
Presidente, providência que corresponda a tão justa 
reclamação? 

O Sr. Presidente do IPASE, môço brilhante, – 
estou certo – quanto antes procurará dar remédio a 
êsses estados de angústia, a essas aflições 
permanentes, que chegam ao Senado Federal, como 
se aqui o sofredor encontrasse o oásis, ou o lugar 
onde repousar a cabeça dorida. 

Sr. Presidente, a miséria continua a sua obra 
devastadora. O povo sofre e habitua-se ao 
sofrimento; êsse povo brasileiro que tem sido tão 
paciente e tão generoso, dia a dia, não sabe como 
será o amanhecer. Ninguém está alheio aos 
problemas com que nos defrontamos, sobretudo o da 
carestia da vida. Se os que dispõem de alguns 
recursos, como a classe média, já se encontram à 
beira da ruína, que dizer, então, das classes 
populares, pròpriamente dita, que dizer daqueles que 
não têm quem olhe por êles, como é o caso dessa 
desafortunada viúva? 
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Lanço, portanto, o meu apêlo às autoridades 

competentes. Não protelem essa medida, que 
atenderá aos justos anseios de uma viúva que 
manda, através dessa carta, na sua obscuridade, o 
grito que nos conclama a vir em seu socorro, como 
se em nós encontrasse ainda no clamor de suas 
aflições o único abrigo para sua alma e a única 
esperança para seu pensamento. (Muito bem; muito 
bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 
terceiro orador inscrito. 

O SR. OTHON MÄDER *: – Sr. Presidente, 
vinha eu, hoje, preparado para tratar de outro 
assunto que não aquêle de que me vou ocupar. Ao 
ouvir, contudo, as palavras pronunciadas há pouco 
pelo nobre colega Senador Argemiro de Figueiredo – 
que descreveu o panorama da situação nacional e 
acentuou a gravidade do momento que 
atravessamos, – resolvi formar côro, em tôrno dessa 
tese, a fim de mais uma vez, pedir a atenção do 
Govêrno, para a situação do Brasil, que marcha para 
verdadeiro caos. 

Participei, há poucos dias, de reunião, na 
cidade de Marília, na qual os lavradores de café 
decidiram tomar atitude mais enérgica quanto a suas 
reivindicações junto ao Govêrno Federal. 

Tais reivindicações, Sr. Presidente, a nosso 
ver, são as mais justas e procedentes e, até agora, 
não mereceram a devida atenção, ao contrário, paira 
sôbre essa gente a ameaça de violência para deter 
sua marcha, para conter a situação de desespêro em 
que se encontra. Louco será o Govêrno que se 
opuser a tal movimento, na realidade de grande 
envergadura e já com raízes profundas. Não será 
possível detê-lo com medidas policiais, e sim 
tomando a sério a questão, estudando-a a fundo, 
para que sejam atendidos os lavradores, aquêles 
que trabalham e se sacrificam pelo Brasil. 

Bem disse o ilustre Presidente  
da União Democrática Nacional, Senador  
Juracy Magalhães, quando consultado a  
respeito da disposição de se evitar a 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

Marcha da Produção, que o Govêrno que o tentar 
estará com a sorte selada. 

Evidentemente, Sr. Presidente, é o que vai 
acontecer. 

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

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – 

Incontestàvelmente, o Govêrno Federal não está 
tomando na devida consideração o problema dos 
agricultores. 

Continua a fazer exatamente aquilo  
que quem tem juízo, nunca faria, donde se  
infere que S. Exa. está incorrendo no  
brocardo latino quos Jupiter vult perdere  
prius dementat. Parece que está demente  
essa gente, para acarretar sua própria  
ruína. Infelizmente, porém, não será só a  
sua ruína mas a de tôda a Nação, o que é  
pior. 

O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Fernandes Távora com o qual 
estou perfeitamente de acôrdo. 

E' justamente a advertência que fazemos ao 
Govêrno Federal. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com satisfação. 
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa.  

que é tão austero e tão respeitável  
nas suas atitudes e opiniões, tem elementos  
seguros para poder afirmar ao Senado e à  
Nação que o Govêrno pretende, por meios  
violentos que não sejam os da convicção, deter  
essa Marcha? De que elemento dispõe V. Exa.  
para fazer afirmativa tão grave? 

O SR. OTHON MÄDER: – Afirmo a V. Exa.: 
notícias por aí circulam no sentido de que o Govêrno 
vai impedir a marcha. 

Posso adiantar mais: estêve presente  
à reunião de Marília o representante do  
Sr. Presidente da República, Coronel Walter  
Santos, e essa alta autoridade insinuou  
aos lavradores que o Govêrno não desejava  
essa marcha e pretendia impedi-la. Chegou  
mesmo a formular a ameaça velada do 
conhecimento de V. Exa., isto é, que como os 
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comunistas sempre se infiltram nesses movimentos, 
as Fôrças Armadas teriam que intervir, para evitar 
agitações. Acrescentou ainda que, nunca pode o 
Govêrno prever quais as conseqüências de uma 
intervenção das Fôrças Armadas. Assim, pessoas 
morigeradas, lavradores ordeiros podiam sofrer 
violências e espancamentos, como aconteceu na 
Capital da República na praia do Flamengo, por 
ocasião da manifestação dos estudantes contra a 
elevação dos preços das passagens dos bondes. Na 
ocasião, declarou mais o Coronel Walter Santos, 
inocentes pagaram por pecadores e muita gente que 
nada tinha que ver com o movimento, inclusive 
Deputados e Vereadores, foi espancada. 

Verifica V. Exa., portanto, que o Govêrno 
pretende evitar a marcha da produção para esta 
Capital. 

Autorizado por essas notícias e pelas palavras 
do representante do Chefe da Nação, presente à 
reunião de Marília, advirto o Govêrno da 
impossibilidade de se concretizarem tais ameaças. 
Não acredito sejam elas levadas a efeito. Aliás, não 
afirmo que o Govêrno vai cumprir essas ameaças; e 
apenas o advirto no sentido de que não cometa essa 
loucura. Êste o meu propósito, ao ocupar a tribuna. 

O SR. CUNHA MELLO: – Ainda bem que V. 
Exa. declara que não acredita; mas não chegará ao 
ponto de, transformados os objetivos dessa marcha 
em agitação comunista. V. Exa. não chegará ao 
ponto, repito, de negar ao Govêrno o direito de 
restabelecer a ordem e, ao menos, colocar essa 
marcha no seu legítimo objetivo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Perfeitamente. O 
Govêrno tem todo o direito de evitar a desordem. 
Essa marcha, na entanto, se inicia sob os melhores 
auspícios; é u'a marcha pacífica. 

Tive oportunidade, Sr. Presidente, de declarar, 
na reunião em Marília, que a marcha da produção 
era menos prejudicial aos interêsses da economia 
nacional e à própria ordem pública da que a greve 
intentada na Bahia, por ocasião da negativa das 
medidas pleiteadas pelos cacauicultores daquele 
Estado. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o  
prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Govêrno 
só poderá intervir se a marcha da produção  
sair da legalidade e dos métodos normais, o  
que não acredito. Estive em Marília e ouvi dos 
lavradores que a sua intenção é realizar um 
movimento pacífico de reivindicação enérgica, clara, 
nítida e corajosa, mas, sem qualquer propósito de 
subversão da ordem. 

O SR. OTHON MÄDER: – Perfeitamente. 
O SR. CUNHA MELLO: – Se acaso essa 

marcha, nos seus justos objetivos, servir de pretexto 
para perturbações da ordem pública, o Govêrno terá 
o direito de intervir, a fim de restabelecer a ordem 
pública. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permita o 
nobre orador que responda, ao nobre Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro. Começou S. Exa. 
estranhando se admitisse que o govêrno fôsse agir 
com violência. 

Com que direito então o nobre representante 
pelo Amazonas, Senador Cunha Mello,  
pode agora admitir que a lavoura vai sair de um 
protesto pacífico para agir subversivamente? 
Perguntaria eu a S. Exa. 

O SR. CUNHA MELLO: – Não atribuo à 
lavoura os objetivos que passaram pela mente de V. 
Exa. me atribuir. 

O SR. OTHON MÄDER: – Senhor Presidente, 
parece-me caberia ao govêrno, nesta emergência, 
apresentar seus protestos e reivindicações. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Caberia 
principalmente ao Govêrno acabar com o odioso 
confisco cambial, que provoca todo êsse mal estar 
no seio do povo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Cortaria 
todo êsse mal estar no seio do povo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Exatamente. O 
nobre Senador Juracy Magalhães, tocou no ponto 
nevrálgico da questão. 

Todos pedem e esperam que o odioso sistema 
cambial brasileiro seja extinto, o mais depressa 
possível. Apesar, entretanto, das reiteradas 
solicitações o Govêrno até hoje não se decidiu a dar 
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Aos agricultores ao menos uma palavra de 
esperança. Eis por que se vêem êles na contingência 
de formular protesto mais enérgico: só o fazem 
baseados em antecedentes. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente. 
V. Exa. tem razão. O Govêrno deixou de atender às 
reclamações da lavoura cacaueira enquanto elas 
tinham aspecto inteiramente pacífico, sereno. Depois 
que essa lavoura no entanto, resolveu mostrar sua 
capacidade de luta, e ameaçou ir à greve 
imediatamente o govêrno lhe concedeu as medidas 
que de há muito deviam ter adotado. Aliás, a 
evolução dos preços do cacau mostra que o Govêrno 
não terá prejuízo. Segundo a tabela de cotação de 
preços que li hoje, pela manhã, a libra pêso de cacau 
já está a 29 cts.; houve, portanto, um aumento de 6 
cts por libra em conseqüência da medida adotada 
pelo Govêrno. E' preciso que o Executivo saiba 
antecipar-se em suas providências em benefício do 
povo a fim de que êste não chegue ao desespêro. 

O SR. OTHON MÄDER: – Exatamente. 
Foi o exemplo dos cacauicultores da Bahia 

que animou os lavradores de São Paulo, do Paraná 
e de Minas Gerais a manifestarem seu enérgico 
protesto. Aliás, antes dos plantadores de cacau da 
Bahia já houve o exemplo dos marítimos que, 
cansados de esperar pela solução do Govêrno, 
foram à greve; e êste só resolveu a questão à última 
hora, à meia-noite do dia marcado para o início da 
greve. 

Sr. Presidente, não há, de parte dos 
agricultores do meu Estado ou de São Paulo 
qualquer propósito de provocar desordens. Visam 
êles simplesmente conseguir sejam consideradas e 
atendidas suas reivindicações. 

A situação econômica brasileira marcha a 
passos largos, para um destino que ignoramos e 
sequer podemos avaliar. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que falta 
apenas um minuto para o término regimental de que 
dispõe. 

O SR. JURACY MAGALHÃES  
(pela ordem): – Sr. Presidente, requei- 
 

ro a V. Exa. consulte a Casa sôbre se consente na 
prorrogação regimental do Expediente a fim de que o 
nobre Senador Othon Mäder possa concluir seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Juracy 
Magalhães. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Othon Mäder. 
O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, 

agradeço ao nobre Senador Juracy Magalhães e ao 
Senado. Ao primeiro, o requerimento; e ao segundo 
consentir na prorrogação do tempo regimental, a fim 
de que eu conclua minhas considerações. 

Como dizia, a situação é tão grave que nós, 
mais em contacto com os fatos econômicos, 
acompanhando mais de perto as atividades das 
classes produtoras, temos lido, nos seus relatórios, 
principalmente nos relatórios anuais dos bancos 
brasileiros, que a situação se agrava de momento 
para momento e as previsões são as mais 
pessimistas. Basta compulsar o "Diário Oficial", onde 
são transcritos os relatórios dos bancos nacionais, 
para se verificar que, quase sem exceção, a uma só 
voz, declaram estarmos caminhando para situação 
talvez insolúvel, da qual não possamos sair com 
dignidade. 

Essa situação, no entanto, poderia ser evitada, 
se o Govêrno desse ouvidos àqueles que estão em 
condições de lhe dar conselhos, como os nossos 
economistas, com a sua experiência, que o 
demoveriam da turrice de não aceitar sugestões 
boas, verdadeiramente patrióticas, que lhe são feitas 
para solução da crise. 

Sr. Presidente, quero dar conhecimento à 
Casa de trecho de recomendações feita por um 
banco nacional a seus clientes, funcionários e 
agências em geral, as quais acentua a direção do 
banco que tão grave é a situação do país, no 
momento, que em 1958, chegaremos sem dúvida, a 
uma grave encruzilhada para a vida nacional. 
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De outro lado, lemos hoje nos jornais  

da manhã, palavras proféticas do eminente  
mestre de economia que é o Sr. Eugênio Gudin, 
apontando os erros do Govêrno e os caminhos 
certos que deveria trilhar, demonstrando  
que na realidade, o Brasil não se salva, não 
endireita, por que os seus homens públicos não 
querem levar a sério a situação em que nos 
encontramos. 

Sr. Presidente, diz uma dessas inúmeras 
circulares, que os bancos geralmente, enviam aos 
gerentes das filiais: 

"A situação do comércio e da indústria, assim 
como da lavoura e atividades conexas, está a 
recomendar uma revisão de tratamento em relação 
aos Bancos e sua posição de crédito. 

Grandes firmas nacionais possuidoras de 
vasto patrimônio, estão ficando insolúveis pela 
carência de negócios; as firmas que desfrutam de 
boa posição financeira e que são poucas, estão 
numa política aliás acertada, de não acumular 
estoques ante a incerteza dos negócios. O caso da 
produção interna, com a alta imoderada dos 
impostos e taxas de serviços, dos transportes e da 
mão-de-obra, está colocando os nossos principais 
produtos exportáveis fora da competição 
internacional. A situação deficitária de quase todos 
os Estados do Brasil, do própria Govêrno Federal e 
das principais autarquias, vem atuando como o maior 
fator inflacionário da Nação, cujos malefícios, 
infelizmente, vem agravar o problema do custo de 
produção que sobe cada dia. 

Em razão dêsse desajustamento que o 
Govêrno não tem podido vencer, estão se 
acumulando estoques cada vez mais caros e 
volumosos de café, açúcar, gado, madeiras, tecidos 
e outros produtos que não encontram  
mercados a preços compensadores, dado o seu 
elevado custo. Com o lucra cambial de  
alguns produtos, o Govêrno vem subsidiando 
algumas exportações; nota-se porém, que a pressão 
das preços e a concorrência tem facultado.  
A margem de lucros de quase tôdas as ativida- 
 

des está sendo reduzida por essas dificuldades e o 
poder aquisitivo da grande classe média está 
diminuindo acentuadamente. 

O aumento das falências e concordatas  
que vêm se registrando na maior praça comercial  
do País que é São Paulo, ameaçando generalizar- 
se, é uma mostra de que as providências  
adotadas pelo Govêrno se não são  
inoperantes, objetivam antes de tudo resolver  
a situação do próprio Govêrno que também  
é de dificuldades. Sem entrar no raciocínio de  
ordem política a que essa situação pode  
nos conduzir, chega-se à conclusão de que  
vamos cair na encruzilhada fatal de  
produzir caro para vender barato. Em tal conjuntura, 
é natural, muita gente vai chegar ao esgotamento 
inevitável. 

Hão de sobreviver por certo, as Emprêsas  
que se organizaram em padrão de maquinaria 
moderna e alta produtividade a baixo custo  
e as organizações individuais em bases de  
profunda economia. As emprêsas e pessoas  
que estão conduzindo suas atividades muito  
na dependência do crédito bancário, estão 
condenadas a grandes dificuldades, quiçá 
insuperáveis. 

Esta é a realidade provocada pela 
normalização dos países atingidos pela guerra, que 
de grandes consumidores dos nossos produtos por 
vários anos, são hoje produtores e concorrentes em 
bases mais favoráveis de preço e qualidade. E' hora 
pois de cada uma se reajustar voluntàriamente, é 
hora de fazermos com que nossos clientes se 
reajustem conosco. Os maiores débitos devem ser 
reduzidos a limites que possam resistir às 
dificuldades que a conjuntura fataliza. Aos 
particulares, aos industriais e comerciantes, cabe 
analisar o problema por êsse prisma, procurando 
cada um resolver o seu caso antes que uma maior 
paralisação e maiores despesas venham criar 
maiores dificuldades. 

Se não ocorrer mudança profunda  
no panorama internacional, o 
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ano de 1958, a nosso ver, será de maiores 
dificuldades e de certo marcará o ponto crucial da 
crise de reajustamento em nosso país. 

Pedimos a essa Gerência a leitura  
atenciosa desta circular, cujo ponto de vista  
deve servir de sobreaviso para os nossos bons 
clientes e de orientação para os negócios do nosso 
Banco". 

Aí está, Sr. Presidente, uma recomendação 
que é feita, hoje, já em têrmos quase  
dramáticos. Cada um está vendo que a hora  
é do salve-se quem puder, pois, se continuarmos 
nessa política de produzir a preço cada  
vez mais alto, e não podemos competir  
com o produto estrangeiro, vamos chegar à  
posição de absoluta paralisação de negócios. E o 
que será do Brasil, nessa hora? 

São aspectos que o Govêrno não considera, 
mas os homens intimamente ligados à  
produção nacional, que observam o curso  
das nossas atividades econômicas, estão em 
condições de avisá-lo, de adverti-lo de que, na 
marcha pelo Brasil, seremos levados, 
indiscutivelmente, ao maior descalabro e, talvez, à 
mais completa falência. 

Sr. Presidente, com o intuito de mais  
uma vez, chamar a atenção do Govêrno, 
principalmente do Sr. Ministro da Fazenda, 
responsável pela economia do país, venho  
a esta tribuna, como sempre, por um  
dever de brasileiro, pedir que S. Exa. medite  
sôbre a situação gravíssima que o Brasil  
atravessa e em vez de ocupar-se com pequenos 
casos sem maior importância e sem repercussão  
na economia nacional decida-se a enfrentar de 
maneira corajosa e radical nossos grandes 
problemas. 

Assim como vamos, da forma como 
conduzimos nossos problemas econômicos, estamos 
caindo dia a dia e não está longe a data em que 
teremos de cruzar os braços e esperar que algum 
remédio caia do céu para salvação do Brasil. (Muito 
bem. Muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido o 
requerimento do nobre Senador Ruy Carneiro. 

E' lido e aprovado o seguinte:  
 

REQUERIMENTO Nº 202, DE 1957 
 
Nos têrmos dos arts. 24 e 25 do Regimento 

Interno, requeiro 95 dias de licença a fim de me 
afastar do exercício do meu mandato de Senador 
pelo Estado da Paraíba. 

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1957. – 
Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador Ruy 
Carneiro não especificou, no requerimento aprovado, 
a data de início da licença solicitada, por isso que 
terá vigência após publicado o pedido de S. Exa. 

Sôbre a mesa comunicação que vai ser lida. 
E' lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Senhor Presidente: 
Achando-se licenciado o Senhor Senador 

Coimbra Bueno, solicito se digne V. Exa. de designar-
lhe substituto temporário na Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas na forma do disposto 
no art. 39 parágrafo 2º do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Novaes Filho. 
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 

solicitação de que trata o ofício lido, designo o nobre 
Senador Frederico Nunes. 

Acha-se presente o Sr. Remy Archer, suplente 
convocado para substituir o Sr. Senador Sebastião 
Archer, durante a licença concedida a êsse nobre 
representante do Maranhão. 

Nos têrmos do art. 8º parágrafo 2º, do 
Regimento Interno, S. Exa. passará a participar dos 
trabalhos da Casa, dispensado do compromisso 
regimental, visto já o haver prestado ao ensejo da 
sua primeira convocação. 

Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 
Mendonça Clark. 

E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 203, DE 1957 
 
Requeiro, nos termos do Regimento a 

transcrição nos Anais do Senado da 
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nota "Várias Notícias", publicada no "Jornal do 
Comércio", de hoje, tratando da Reforma 
Constitucional referente a discriminação de  
rendas. 

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1957. – 
Mendonça Clark. 

 
Justificação 

 
A serenidade, a objetividade, a imparcialidade 

dos conceitos emitidos, revela o valor do  
responsável pelos comentários, bem  
como a oportunidade dos conceitos, muito  
auxiliarão àqueles que de fato, precisam encontrar 
uma solução para a manutenção do sistema 
federativo. 

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

Vai ser lido parecer encaminhado à Mesa. 
E' lido e vai a imprimir o seguinte: 
 

PARECER Nº 393, DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça,  

sôbre o pedido de licença do Senhor  
Vice-Presidente da República para ausentar-se  
do país, a fim de chefiar a Delegação do  
Brasil à XL Conferência Internacional do Trabalho, a 
reunir-se em Genebra, na Suíça. – (Mensagem 166-
57). 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Na forma do art. 85, da Constituição  

Federal, o Sr. Dr. João Belchior Marques  
Goulart, Vice-Presidente da República, solicita  
a necessária autorização do Congresso  
Nacional para ausentar-se do território  
nacional, como chefe da Delegação do Brasil  
à XL Conferência Internacional do Trabalho,  
a reunir-se pròximamente em Genebra, na Suiça. 

E' da competência exclusiva do  
Congresso Nacional (art. 66, VII da  
Constituição Federal) autorizar o Presidente  
e o Vice-Presidente da República a se ausentarem 
do país. O presente pedido, conforme ficou dito 
inicialmente, tem assento no art. 85, da Carta 
Magna, que declara: 

"Art. 85. O Presidente e o Vice-Presidente da 
República não poderão ausentar-se do país sem 
permissão do Congresso Nacional, sob pena de 
perda do cargo". 

Assim, nada temos a opor à presente 
solicitação, que deve ser aprovada nos têrmos do 
seguinte: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº ..., DE 1957 
 
Art. 1º E' autorizado o Doutor João Belchior 

Marques Goulart, Vice-Presidente da República, a 
ausentar-se do território nacional, a fim de chefiar a 
Delegação do Brasil à XL Conferência Internacional 
do Trabalho, a realizar-se em Genebra, na Suíça. 

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 24 de maio de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Lourival Fontes – Daniel Krieger – 
Argemiro de Figueiredo – Gilberto Marinho – Ruy 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento de urgência. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 204, DE 1957 
 
Nos têrmos do artigo 156, parágrafo 4º, do 

Regimento Interno, requeremos urgência para o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 1957, que 
concede autorização ao Vice-Presidente da 
República para se ausentar do País. 

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1957. – 
Filinto Müller – Cunha Mello – Neves da Rocha – 
Arlindo Rodrigues – Fausto Cabral – Ezechias da 
Rocha – Mendonça Clark – Francisco Gallotti. 

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

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação em discussão única, do Projeto de  

Lei da Câmara número 18, de 1957, que  
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minis- 
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tério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
55.000.000,00, para construção de casas populares 
em Santos, Monte Alegre e Fortaleza, nos Estados 
de São Paulo, Pará e Ceará (incluído em Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de interstício concedida 
na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador 
Filinto Müller); tendo Pareceres: da Comissão de 
Finanças; nº 61, de 1957, favorável ao projeto; nº 
381, de 1957, favorável às emendas de Plenário, nos 
têrmos da subemenda que oferece. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 

especial as emendas com a subemenda. (Pausa). 
Não havendo quem queira usar da palavra, 

declaro encerrada a discussão. 
Em votação a subemenda da Comissão de 

Finanças. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

subemenda, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Ficam prejudicadas as 

emendas ns. 1 e 2. 
E' a seguinte a Subemenda aprovada: 
 

SUBEMENDA 
 
Substituam-se as emendas ns. 1 e 2, pelo 

seguinte: 
1) Ao art. 1º, onde se diz: 
"crédito especial até Cr$ 55.000.000,00 

(cinqüenta milhões de cruzeiros). 
diga-se: 
Crédito especial de 95 milhões de cruzeiros 

(Cr$ 95.000.000,00). 
II) Ao art. 1º, onde se diz: 
"nas seguintes cidades e instâncias". 
diga-se: 
obedecida à seguinte discriminação: 
III) Ao art. 1º acrescente-se: 
d) Pedreiras e Codó no Estado do Maranhão, 

Cr$ 5.000.000,00 para cada – Cr$ 10.000.000,00; 
e) Pôrto Murtinho, no Estado de Mato Grosso 

– Cr$ 5.000.000,00; 
f) Sobral no Estado do Ceará – Cr$ 

5.000.000,00. 

g) Barra de São Francisco, no Estado do 
Espírito Santo – Cr$ 5.000.000,00. 

h) Teresina e Parnaíba – Cr$ 5.000.000,00 
para cada uma – Cr$ 10.000.000,00; 

i) Aracaju, no Estado de Sergipe – Cr$ 
5.000.000,00. 

IV) Ao art. 2º onde se diz: 
"... nas cidades de Santos e Monte Alegre". 
diga-se: 
... nas cidades de Santos, Monte Alegre, 

Pedreira, Paraíba e Aracaju. 
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. 

– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Fausto 
Cabral, Relator. – Othon Mäder – Novaes Filho – 
Júlio Leite – Costa Paranhos – João Arruda – 
Lutterbach Nunes – Daniel Krieger – Juracy 
Magalhães. 

São as seguintes as emendas prejudicadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se ao artigo 1º o seguinte: 
Letra d) São Luís, Estado do Maranhão, Cr$ 

10.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Ao art. 1º: 
Substitua-se a letra "a" pela seguinte: 
"a – Santos, no Estado de São Paulo, Cr$ 

25.000.000,00". 
e acrescente-se, após a letra "c", a seguinte: 

"d – Pôrto Murtinho, no Estado de Mato 
Grosso, Cr$ 5.000.000,00". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
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E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 
Comissão de Redação: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 18, DE 1957 
 

(Nº 1.115-D-1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
55.000.000,00, para construção de casas populares 
em Santos, Monte Alegre e Fortaleza, nos Estados 
de São Paulo, Pará e Ceará. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de  
Cr$ 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de 
cruzeiros) para construção de casas populares nas 
seguintes cidades e importância: 

a) Santos, no Estado de São Paulo, Cr$ 
30.000.000,00. 

b) Monte Alegre, no Estado da Pará – Cr$ 
5.000.000,00. 

c) Fortaleza, no Estado do Ceará – Cr$ 
20.000.000,00. 

Art. 2º O Poder Executivo determinará o 
emprêgo das importâncias que se destinam ao 
socorro de famílias desabrigadas devido às 
catástrofes nas cidades de Santos e Monte Alegre e 
ressacas oceânicas nos bairros de Mucuripe, Arraial 
Moura Brasil, Jacareacanga e Praia Formosa da 
cidade de Fortaleza por intermédio da Fundação da 
Casa Popular ou de acôrdo com o art. 13 do 
Decreto-lei nº 9.218, de 1º de maio de 1946. 

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

 
Discussão cínica do Requerimento nº 197, de 

1957, do Sr. Senador Nelson Firmo, solicitando 
transcrição, nos Anais do Senado, de duas notas 
publicadas no "Diário Carioca", de 26 do mês em 
curso, sob os títulos "Manobras Pacíficas" e "Os 
Governadores". 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 
requerimento que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 205, DE 1957 
 
Solicito a retirada do Requerimento nº 197, de 

minha autoria. 
Sala das Sessões, em 28 de maio de 1957. – 

Nélson Firmo. 
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento 

depende de despacho favorável da Mesa, que o 
defere retirando da Ordem do Dia a matéria 
constante do item 2 do avulso. 

 
Discussão única da redação final do  

Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1952,  
que aprova o texto da Convenção Ortográfica 
firmada entre o Brasil e Portugal em 29-12-43,  
em Lisboa (redação oferecida pela Comissão  
de Redação em seu Parecer número 364, de 
1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. SENADOR GILBERTO MARINHO 

PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
POSTERIORMENTE PUBLICADO. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

redação final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à promulgação: 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 1, de 1952, que aprova o texto  
da Convenção Ortográfica firmada entre o Brasil  
e Portugal, em 29 de dezembro de 1943, em  
Lisboa. 
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Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou e eu, nos têrmos do artigo 66, inciso I, da 
Constituição Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº ......, DE 1957 
 

Art. 1º É aprovado o texto da Convenção 
Ortográfica firmada entre o Brasil e Portugal, em 
Lisboa, a 29 de dezembro de 1943. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo número 52, de 1955, originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o têrmo aditivo 
ao ajuste de serviços celebrado, em 18 de janeiro de 
1954, entre o Estado-Maior do Exército e Benedito 
da Silva Cordeiro, para exercer as funções de 
cartógrafo no mesmo Estado-Maior, ao qual o 
Tribunal de Contas recusou registro em sessão de 
15 de março de 1955; tendo Pareceres favoráveis, 
sob números 357 e 358, de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 52 – 1955 
 

(Nº 22-A, de 1955, na Câmara dos Deputados) 
 

Aprova o têrmo aditivo ao ajuste de serviços, 
celebrados entre o Estado-Maior do Exército e 
Benedito da Silva Cordeiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o têrmo, de 25  

de fevereiro de 1955, aditivo ao 
 

ajuste de locação de serviços, celebrado em 18 
de janeiro de 1954, entre o Estado-Maior do 
Exército e Benedito da Silva Cordeiro, para 
exercer as funções de cartógrafo no mesmo 
Estado-Maior, ao qual o Tribunal de Contas 
recusou registro em sessão de 15 de março de 
1955. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 59, de 1956, originário da  
Câmara dos Deputados, que mantém a  
decisão do Tribunal de Contas denegatória  
de registro ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a firma 
Construtora Hélios Ltda., para obras de  
reparos e reforma nas dependências da  
Escola Técnica Nacional; tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 319 e 320, de 1957, das 
Comissões: de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 59, DE 1956 
 

(Nº 99-A, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Mantêm a decisão do Tribunal de Contas 

denegatória ao registro do contrato celebrado entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a firma 
Construtora Hélios Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É mantida a decisão do  

Tribunal de Contas, de 23 de dezem- 
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bro de 1955, que negou registro ao contrato 
celebrado, em 15 de dezembro de 1955, entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a firma 
Construtora Hélios Ltda., para obras de reparos e 
reformas nas dependências da Escola Técnica 
Nacional. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara número 291, de 1956, que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Fazenda, do crédito 
especial de Cr$ 655.882,40, destinado ao 
pagamento de custas devidas pela União nos 
executivos fiscais propostos na Segunda Vara da 
Fazenda Pública, contra a Stahlunion Ltda., para 
cobrança de impôsto de renda em atraso; tendo 
Parecer favorável, sob nº 296, de 1957, da Comissão 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

Projeto. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem):  

– Sr. Presidente, pediria à Mesa, ou ao Relator  
do Projeto de Lei da Câmara número 291, de  
1956, na Comissão de Finanças, informasse  
se, na ação proposta pela União para cobrança  
do Impôsto de Renda, ela decaiu da ação e,  
por isso, foi condenada às custas. É que, se  
foi vencedora, as custas devem ser pagas pelo 
vencido. 

O SR. PRESIDENTE: – Respondendo à 
questão de ordem levantada pelo nobre Senador 
João Villasbôas, vou ler apenas o item V  
do parecer da citada Comissão, que assim se 
expressa: 

"Todavia, a fim de ser entregue o documento 
relacionado com o título de propriedade, o Govêrno 
Federal terá, primeiramente, que pagar as custas do 
processo, de acôrdo com a decisão do Tribunal 
Federal de Recursos e que são estimadas às  
fôlhas 27 verso e na importância global de Cr$ 
655.822,40". 

Essa quantia é objeto do crédito especial 
solicitado pelo Projeto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito 
agradecido a V. Exa. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 291, DE 1956 

 
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Fazenda, 

do crédito especial de Cr$ 655.882,40, destinado ao 
pagamento de custas devidas pela União nos 
executivos fiscais propostos na Segunda Vara da 
Fazenda Pública, contra Stahlunion Limitada, para 
cobrança de impôsto de renda em atraso. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de  
Cr$ 655.882,40 (seiscentos e cinqüenta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta e dois cruzeiros e quarenta 
centavos), destinado ao pagamento de custas 
devidas pela União nos executivos fiscais propostos 
na Segunda Vara da Fazenda Pública contra a 
Stahlunion Ltda., para cobrança de impôsto de renda 
em atraso. 

Art. 2º A importância do crédito de que trata o 
artigo anterior, após o registro do Tribunal de Contas 
e sua distribuição ao Tesouro Nacional, será 
depositada no Banco do Brasil, à disposição do Juizo 
da Segunda Vara da Fazenda Pública que 
determinará o pagamento a quem de direito. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 
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Passa-se à votação dos requerimentos lidos e 
apoiados na hora do Expediente. 

Em discussão o Requerimento número 203, do 
Sr. Mendonça Clark, de inserção nos Anais, de artigo 
publicado na imprensa desta capital sob o título 
"Várias Notícias". 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

Está aprovado. 
O documento será publicado nos Anais do Senado. 
Em votação o Requerimento número 204, de 

urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, 
de 1957. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
requerimento, queiram permanecer sentados. 

Está aprovado. (Pausa). 
Pelo parágrafo 4º do artigo 156 do Regimento, 

passa-se à votação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 10, de 1957. 

O parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, já foi lido pelo Senhor Primeiro Secretário, 
na hora do expediente, e é favorável ao Projeto. 

Em discussão o Projeto. (Pausa). 
Não havendo quem peça a 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 vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 10, DE 1957 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É autorizado o Dr. João Belchior 

Marques Goulart, Vice-Presidente da República, a 
ausentar-se do Território Nacional, a fim de chefiar a 
Delegação do Brasil à XL Conferência Internacional 
do Trabalho, a realizar-se em Genebra, na Suíça. 

Art. 2º Êste decreto legislativo  
entrará em vigor na data de sua 
 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
De acôrdo, ainda, com o artigo 156, 

parágrafo 4º do Regimento Interno, a  
Comissão de Redação já encaminhou à  
Mesa, a redação final do Projeto, de Decreto 
Legislativo nº 10, a qual vai ser lida pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lida, aprovada e vai à promulgação, a 
Redação Final constante do seguinte parecer: 

 
PARECER Nº 394, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 10, de 1957. 
 
(Relator: Sr. Gaspar Velloso). 
A Comissão apresenta a redação final  

(fl. anexa, do Projeto de Decreto Legislativo  
nº 10, em 1957, de iniciativa do Senado  
Federal. 

Sala das Comissões, 28 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 394, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 10, de 1957, que autoriza o Vice-
Presidente da República a ausentar-se do Território 
Nacional. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É autorizado o Dr. João Belchior 

Marques Goulart, Vice-Presidente da República,  
a ausentar-se do Território Nacional, a fim de chefiar 
a Delegação do Brasil à XL Conferência 
Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra, 
na Suíça. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Deputado Gilberto Marinho, primeiro orador inscrito. 
(Pausa). 

Está ausente. 
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Tem a palavra o nobre Senador Gaspar 
Velloso, segundo orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Frederico 

Nunes, terceiro orador inscrito. 
O SR. FREDERICO NUNES (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, vou fazer trégua 
nos debates políticos, para trazer uma nota fúnebre a 
esta Casa. 

Cumpro o penoso dever de comunicar ao 
Senado o falecimento do antigo parlamentar goiano, 
Dr. Francisco Ayres da Silva, ocorrido em Pôrto 
Nacional. 

Era o extinto, político de real prestígio, 
eminente chefe da União Democrática Nacional, 
médico renomado e jornalista cuja pena corajosa, e 
brilhante sempre estêve em guarda aos postulados 
da democracia e aos legítimos interêsses do  
povo. Sua vida foi um padrão de austeridade,  
de inflexível retidão, de trabalho metódico, de 
eficiência profissional, de exaltado sentimento de 
honestidade. Patriota de bom quilate, sua crença  
na realização do velho sonho de Couto de 
Magalhães, de navegação dos rios Araguaia e 
Tocantins, foi a obstinação de uma vida. 
Representante de Goiás na Câmara Federal,  
sempre se bateu pelo aproveitamento das  
duas grandes vias de comunicação. Jamais se 
conformou com a inutilidade majestosa daqueles 
grandes cursos dágua. E o seu jornal "O Norte de 
Goiás", vencendo tôda sorte de dificuldades, 
perfeitamente compreensíveis naquele meio, foi 
sempre um arauto das aspirações e anseios do povo 
norte-goiano. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FREDERICO NUNES: – Pois não, com 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa., neste 
momento, não expressa apenas o sentimento de 
pezar do povo goiano, tampouco o seu pessoal; 
exprime também o de tôda a bancada da União 
Democrática Nacional, profundamente ferida com o 
passamento dêsse notável brasileiro. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Obrigado a V. 
Exa. 

(Lendo) – Não conheceu o desânimo numa 
luta de mais de meio século e sua vida apagou-se 
aos primeiros albores que iluminam, no limiar de 
nova era, as esperanças do povo goiano e marcam o 
início de um novo ciclo de progresso e civilização 
para o Brasil. O Dr. Francisco Ayres foi um lutador de 
nobre estirpe. O exercício da clínica durante mais de 
meio século, vencendo a agressividade do meio 
naqueles velhos tempos, em choque com a falta de 
recursos, com o isolamento das distâncias, com as 
endemias mortíferas, proclama a fibra, o ânimo 
inquebrantável do médico sertanejo. 

Aluno brilhante da nossa Faculdade de 
Medicina, ao terminar o curso – muito jovem ainda – 
empreendeu a viagem de cêrca de 40 dias, 
regressando a Pôrto Nacional, sua terra de 
nascimento, e aí permaneceu até o fim da vida. No 
exercício da clínica jamais caiu na estagnação da 
rotina, porque foi sempre um estudioso, que 
atualizava os seus conhecimentos acompanhando o 
progresso da ciência. E nunca mais deixou Pôrto 
Nacional até que, aos 86 anos, a morte viesse 
interromper sua atividade benéfica ao povo de uma 
vasta região – pois continuava atendendo aos que se 
valiam das luzes do seu saber e da sua experiência 
– na mais alta e nobre expressão do sacerdócio. 

Ao transpor as fronteiras da eternidade, o Dr. 
Francisco Ayres deixa às nossas gerações de Goiás, 
o exemplo da vida que foi uma afirmação do valor 
humano nos seus atributos mais nobres. Prestando 
esta modesta homenagem à memória do Dr. 
Francisco Ayres, eu o faço em nome da União 
Democrática Nacional e certo de que interpreto o 
sentimento do povo Norte Goiano, porque em sua 
longa vida foi um benemérito que propiciou farta 
mésse de benefícios aos seus concidadãos. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. FREDERICO NUNES: – Com 
satisfação. 

O SR. COSTA PARANHOS: – Como 
representante do Estado de Goiás, associo- 
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-me às homenagens que V. Exa. e o Senado 
prestam à memória do ilustre Dr. Francisco Ayres. 

O SR. FREDERICO NUNES: – Muito grato a 
V. Exa. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, quarto orador inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ *: – Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, há muitos dias estou para ler 
carta a mim dirigida pelo Diretor Executivo da 
Associação Rodoviária do Brasil, a qual encerra 
contestação ao aparte, que me ofereceu o eminente 
Líder, Senador Filinto Müller, ao discurso 
pronunciado, no dia 9 do corrente. 

Tratava, eu, na ocasião, da falta de 
cumprimento, por parte do Govêrno, da obrigação 
legal de recolher trimestralmente ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico as cotas referentes 
ao Fundo de Pavimentação de Estradas, quando o 
eminente Senador Filinto Müller opôs embargos ao 
que afirmava. 

O ilustre diretor da Associação Rodoviária 
versa em sua missiva assunto que, de resto, tem 
sido ùltimamente trazido à imprensa, em diversas 
edições e sob várias formas. 

Mandava a ética que sòmente lesse o 
documento na presença do Senador Filinto Müller. 
Era o que pretendia fazer. Avisei S. Exa., que me 
autorizou a lê-lo, hoje, dizendo já estar a par do 
assunto e que se inteiraria, pelo "Diário do 
Congresso", da íntegra para obter das autoridades 
competentes dados que o habilitem a contestar o 
contestável. 

O assunto é realmente de grande interêsse 
público. A carta, do dia 20 de maio, está vazada nos 
seguintes têrmos: 

Ofício nº 724-57. 
Em 20 de maio de 1957. 
"Exmo. Sr. Senador Mem de Sá – Senado 

Federal – Rio de Janeiro, D.F. 
Acabamos de lêr a exposição que  

Vossa Excelência fêz a seus pares com  
relação à retenção do Fundo de Pavi- 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

mentação. Vossa Excelência foi uma das primeiras 
vozes a se ouvir no Congresso em defesa do 
cumprimento da Lei 2.698, de 27-12-56, certamente 
convencido do progresso que a mesma traria para 
êsse nosso Brasil tão pobre em estradas 
pavimentadas. 

Foi com pesar que lemos a contestação  
às suas palavras do nobre líder da maioria,  
Senador Filinto Müller. Infelizmente êle foi mal 
informado. A história da entrega do Fundo de 
Pavimentação é bem diferente daquela levada ao 
conhecimento do nobre líder, e continuamos 
afirmando que há retenção indevida de dinheiro  
que pela vontade soberana do Congresso pertence 
de direito aos Estados e à União através do  
D. N. E. R. 

Apelamos mais uma vez para o nobre 
Senador, formar conosco nesta nova Batalha, 
levando aos seus pares a verdade dos fatos, 
contribuindo assim, para o soerguimento da  
Nação, para que o custo de vida possa realmente 
baixar como todo País espera ansiosamente,  
para que possa o Brasil salvar mais de 6 bilhões  
de cruzeiros, pagando sem defesa "o impôsto da 
lama". 

Vamos aos fatos: 
O artigo 1º da Lei nº 2.698, de 27 de dezembro 

de 1955 (que cria o Fundo de Pavimentação),  
altera o artigo 9º da Lei nº 2.145, de 29-12-55 (que 
regula a aplicação dos ágios). Êste artigo com a 
alteração, manda, em resumo, que os ágios 
arrecadados sejam distribuídos na seguinte ordem 
de prioridade: 

a) para atender às bonificações; 
b) para regularizar operações cambiais 

efetuadas antes do estabelecimento da Lei 2.445, de 
29 de dezembro de 1952. 

c) para atender ao Fundo de Pavimentação e 
Fundo Especial (30 por cento do ágio sôbre 
combustíveis – (Lei nº 2.698). 

d) para financiamento da lavoura. 
Entendeu o Banco do Brasil que só poderia 

atender ao item "c" – Fundo de Pavimentação  
– quando atendidos prioritàriamente os itens "a"  
e "b". 

O item "a" tem sido normalmente atendido 
pelo pagamento de bonificações aos exportadores. 
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Quanto ao item "b" trata-se do seguinte: ao ser 
estabelecido o regimem de ágios, estavam vendidos 
US$ 740 milhões, que para sua regularização 
necessitaria uma reserva de cêrca de Cr$ 18,5 
bilhões correspondente à multiplicação daquele total 
de dólares pelo custo médio do dólar – Cr$ 
25,00/US$ (fora a taxa oficial). 

Nestas condições, o Banco do Brasil sugeriu 
que enquanto esta regularização não fôsse efetuada, 
o Ministro da Fazenda poderia autorizar, a título de 
adiantamento, a entrega do Fundo de Pavimentação. 
Assim foi feito, e apenas em parte efetuada pelo 
Banco do Brasil as seguintes entregas de dinheiro ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico: 

 
DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL 

 
Conforme Balanços publicados no "Diário Oficial" 

 

DATA 

Saldo na conta do  
Fundo de  

Pavimentação 
(Cr$) 

 
Entregas ao Banco Nacional 

do Desenvolvimento  
Econômico 

(Cr$) 
 

   
31-4-56............................................................ 130.915.270,20 – 
31-5-56............................................................. 148.796.598,20 – 
21-6-56............................................................. – 148.796.598,20 
30-6-56............................................................. 346.480.292,10 – 
31-7-56............................................................. 820.802.346,50 – 
6-8-56............................................................. – 160.931.952,00 

31-8-56 ............................................................ 833.739.860,80 – 
21-9-56 ............................................................ – 346.480.292,10 
31-9-56............................................................. 599.736.306,40 – 
31-10-56........................................................... 613.837.758,00 – 
31-11-56........................................................... 697.823.164,10 – 
31-12-56........................................................... 

 
1.171.778.952,00 – 

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

 

 
– 

 
656.208.842,30 

 
A 21 de março de 1957, fim do primeiro 

trimestre de 1957, o saldo na conta do Fundo de 
Pavimentação (por tanto o atrasado por entregar), 
era de Cr$ 1.855.310.396,10 (Balanço publicado no 
"Diário Oficial", de 17-4-57). Os números respondem 
melhor que minhas palavras se há atraso ou não. 

Neste meio tempo o Banco do Brasil 
providenciou a regularização das operações 
cambiais, sendo contabilizado na escrita daquele 
Banco no título: Depósitos à vista e a curto  
prazo: – Fundo para eventuais diferenças  
de câmbio: Cr$ 18.559.538.836,50. Esta  
importância tem por fim atender exata- 
 
 

mente ao item "b" das prioridades de distribuição dos 
ágios. A partir do Balanço de outubro de 1956 
começou a constar esta importância, atendendo 
plenamente a prioridade "b" já enunciada. Não 
obstante ter o Banco do Brasil regularizado a 
situação, entendeu o Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Fazenda que as entregas do Fundo de 
Pavimentação só fôssem feitas quando por ela 
autorizadas. Como depois de 21-9-56 não mais deu 
autorização, o Banco do Brasil não entregou mais 
um centavo siquer. 

No entretanto, o nobre líder da maioria diz, 
categòricamente, em seu aparte: 
  



– 739 – 
 

"Não há atraso. Vossa Excelência não  
prestou atenção no que afirmei. O Banco  
Nacional do Desenvolvimento Econômico aprova os 
planos de aplicação que outras entidades organizam 
e financia aquêles considerados de interêsse 
nacional". 

Vejamos por partes: 
A última entrega pelo Banco do Brasil ao 

B.N.D.E. foi a 21 de setembro, já com grande atraso. 
Até aquela data a quantia transferida não ia além do 
montante correspondente a um trimestre. Aliás, o 
simples cotejo dos valores do Fundo já recolhido ao 
Banco do Brasil, Cr$ 1,8 bilhões, com os entregues, 
não deixa lugar a maiores comentários. De 21 de 
setembro até hoje, nenhum centavo mais foi 
entregue. Se não é verdade o que dizemos, que 
digam as datas e as quantias entregues. Os 
depósitos no Banco do Brasil na conta do Fundo de 
Pavimentação foram aumentando e no Balanço do 
Banco do Brasil, de 31 de março de 1957, já 
acusavam Cr$ 1.855.310.396,10. Hoje 
possìvelmente já atingirão certamente Cr$ 2,0 
bilhões. 

Por outro lado, desejo esclarecer que o 
B.N.D.E. nada tem a ver com os planos, quer do 
D.N.E.R. quer dos Estados. Tanto um como outro 
elaboram seus planos dentro de seus próprios 
regulamentos e não são obrigados, nem pela lei 
2.698 nem por outra qualquer, a submetê-los ao 
B.N.D.E. 

Quanto ao financiamento, a história também  
é bem diferente. O B.N.D.E. não pode siquer  
pensar no financiamento da recuperação dos  
ramais ferroviários deficitários como prevê a lei  
em seu artigo 7º, pois tanto o B.N.D.E. como o 
D.N.E.R. e os Estados estão à espera de que o 
Banco do Brasil entregue o dinheiro que lhes é 
devido para poder executar o programa que o 
Presidente Kubitschek tão oportunamente se propõe 
a cumprir. 

O B.N.D.E. não está nem em condições de 
cumprir o que lhe impõe a lei, por falta de numerário, 
de que também é credor, quanto mais de tra- 
 

tar de financiar obras rodoviárias de terceiros. 
"... tôda vez que requisitá-lo (o dinheiro) do 

Banco do Brasil o receberá". 
Diz o nobre líder. 
Saiba V. Exa. que há cêrca de 9 meses, 

Governadores, Senadores, Deputados, Diretores de 
Departamentos de Estradas de Rodagem, 
Comissões, não têm feito outra coisa, neste setor, a 
não ser pedir que seja entregue o Fundo de 
Pavimentação. Todos os esforços têm sido em vão. 
No dia 12 de fevereiro dêste ano, a Associação 
Rodoviária do Brasil apresentou ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Fazenda, em seu gabinete, um 
memorial no qual solicitava a regularização das 
entregas do Fundo de Pavimentação. Cada Estado 
enviou um representante para a audiência e, além de 
assinarem o referido memorial, expuseram de viva 
voz a Sua Excelência o Senhor Ministro a penosa 
situação em que se encontram seus Estados, pelos 
atrasos de entrega do Fundo de Pavimentação. Foi 
então prometida pelo próprio Sr. Ministro da Fazenda 
uma solução para o dia seguinte. Nada foi feito, 
entretanto. 

Perguntamos: Mandaria cada Estado, ao Rio 
de Janeiro, um representante para uma audiência 
com o Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, 
se as entregas estivessem em dia? Com que direito 
o Banco do Brasil retém dinheiro que, por lei, 
pertence aos Estados? 

Já não é admissível que o mesmo não 
transfira a parte pertencente à União, através do 
DNER, quanto mais a parte dos Estados que vêem, 
com isso, não só suas finanças desorganizadas, 
como caírem por terra todos os seus planos de 
execução de obras rodoviárias que impulsionarão a 
economia dos diversos Estados de nossa 
Federação. 

Em outro trecho do seu aparte, diz o nobre 
líder da maioria: 

"Sabe V. Exa. que o Banco do Brasil faz 
parcialmente a aplicação das cotas que ali são 
depositadas, à proporção que aprova os serviços 
planeados". 
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Mais uma vez temos que contestar o  
nobre líder, desde que não existe nenhum artigo da 
lei que criou o Fundo de Pavimentação que 
condicione esta forma de aplicação das cotas 
depositadas no Banco do Brasil. Nem em outra 
qualquer lei. 

O Banco do Brasil, em causa, é ùnicamente o 
depositário dos dinheiros provenientes dos ágios 
sôbre os combustíveis, sendo que a única obrigação 
que a lei lhe impõe é a do artigo 2º. 

..."(o Fundo) será entregue em cotas 
trimestrais ao B.N.D.E..." 

Desejamos ainda esclarecer que, por outro 
lado, também o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico não poderá reter a mínima parcela do 
dinheiro recebido, pois os depósitos ali são feitos 
conforme o artigo 3º da Lei, isto é: 

"À conta e ordem do DNER e dos 
Departamentos de Estradas de Rodagem dos 
diferentes Estados". 

Ainda o diz o nobre líder em seu aparte: 
"Se o dinheiro permanece no Banco do Brasil, 

é para evitar que o Govêrno lance mão de 
emissões". 

É de suma gravidade o que podemos  
concluir do aparte do ilustre Senador Filinto  
Müller. Se o Govêrno precisaria emitir, para  
entregar o Fundo de Pavimentação, é porque  
os depósitos feitos em dinheiro no Banco do  
Brasil pelas companhias de gasolina, refinarias  
etc., à conta do Fundo de Pavimentação,  
foram gastas em outras finalidades. E o que é  
pior, foi gasto dinheiro que por lei pertence aos 
Estados. 

O ilustre Senador diz que "Permanece (o 
dinheiro) no Banco do Brasil para evitar que o 
Govêrno lance mão de emissões para cobrir a sua 
Caixa. É medida de Govêrno", concordamos que o 
Govêrno tome medidas de Govêrno, mas, 
convenhamos, à sua própria custa, legalmente e não 
cobrindo sua Caixa com dinheiro legìtimamente 
pertencente aos Estados. 

Diz, ainda o nobre líder: 
"Até agora, porém, o ritmo de pavimentação 

das estradas não sofreu a menor alteração por falta 
de recursos". 

Desejamos esclarecer que não só não se tem 
feito pràticamente nada nos Estados no que diz 
respeito à pavimentação de estradas por falta do 
recebimento do Fundo de Pavimentação, como 
também êste fato veio trazer sérios transtornos, 
como sejam: 

a) O descrédito total dos órgãos Legislativos e 
Executivos pelo não cumprimento de programas 
anunciados, inclusive o plano Federal, onde o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
estabeleceu metas a serem atingidas; 

b) Estão levando a uma situação angustiosa 
as firmas empreiteiras que se empenharam na 
execução de contratos de pavimentação de estradas 
e não estão recebendo o que lhes é devido, com 
paralisação das obras e perdas e danos 
conseqüentes. 

Aliás, poderemos argumentar com números e 
dizer simplesmente: 

No Brasil, infelizmente, ainda não temos 
estradas financiadas, são exclusivamente 
construídas com o dinheiro proveniente de leis em 
vigor, logo o ritmo de pavimentação sofreu profunda 
alteração, pois que se deixou de pavimentar 
exatamente o correspondente aos Cr$ 1,8 bilhões 
indevidamente retidos ou, melhor ainda, deixou-se 
de pavimentar 66 por cento, pois sòmente foi 
entregue do Fundo cêrca de 34 por cento. Isto 
corresponde para aquilatar melhor: – a pavimentar 
tôda a Rio-Bahia ou São Paulo-Pôrto Alegre. Tudo 
isto num país dos mais atrasados do mundo no que 
diz respeito a estradas pavimentadas. 

Estamos certos de que o nobre líder, ao par 
dêsses novos elementos, retificará sua posição e 
formará patriòticamente, conosco no sentido de 
batalharmos juntos para que esta situação seja 
normalizada. 

Tivemos informação que o Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Fazenda teria agora autorizado 
ao Banco do Brasil depositar no B.N.D.E. os 
atrasados, até 31 de dezembro de 1956, do Fundo 
de Pavimentação, num montante de Cr$ 
1.171.778.952,00, em seis parcelas mensais, a partir 
de maio. 

Mostraremos que a interferência do 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fa- 
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zenda na entrega do Fundo de Pavimentação, não 
está prevista em lei, é indevida, e tem causado 
sérios transtornos ao País. Se vamos admitir que 
uma lei para ser cumprida (ainda em parte e a 
prestações) necessita de espera por nove meses 
(setembro 56 – maio 57) de um ofício, é preferível 
que tenhamos mais ofícios e menos leis. 

Perguntamos: – Por que a entrega é sòmente 
de Cr$ 1,17 bilhões e não dos Cr$ 1,80 bilhões 
depositados no Banco do Brasil no fim do primeiro 
trimestre de 1957? E por que nesta nova modalidade 
de prestações mensais, não prevista em lei? Não 
vem por acaso esta entrega confirmar o que 
dissemos em nossa primeira entrevista e que foi 
contestado pelo nobre líder da maioria? 

Vejamos, então, porque é indevida a 
intervenção do Ministro da Fazenda na entrega do 
Fundo de Pavimentação. 

O Fundo de Pavimentação só poderá ser 
entregue quando atendidos prioritàriamente os itens 
"a" (bonificações) e "b" (regularizações cambiais), 
como já foi dito. 

Ora, no fim de cada trimestre, o Banco do 
Brasil verificaria se as prioridades "a" e "b" estavam 
atendidas ou não. Se atendidas, só têm um caminho: 
cumprir a lei, depositando no B.N.D.E. o Fundo de 
Pavimentação. Se ainda não estão atendidas, fazer 
para que o sejam e em seguida cumprir a lei. Não 
vemos onde cabe a interferência do Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Fazenda. 

Vamos ainda além. Vejamos como poderia ser 
verificada se as prioridades "a" e "b" estão ou não 
atendidas. 

Seja o caso das bonificações pagas aos 
exportadores (prioridade "a"). Um comerciante 
pretende vender uma mercadoria para o exterior; então 
êle apresenta uma declaração de venda e a 
Fiscalização Bancária aprova ou não. Se aprova, a 
operação de venda, o Banco do Brasil assegura a êsse 
exportador o fechamento do câmbio e o pagamento da 
bonificação respectiva pertinente: No fim de cada 
trimestre, pode o Banco do Brasil, imediatamente, 
saber o montante de bonificações a pagar que  
 

nada mais é que a soma das declarações de vendas 
aprovadas. Neste total só poderá haver reduções 
pelo possível cancelamento de declarações de 
vendas ou negócios não ultimados. 

Seja agora o caso da prioridade "b" – 
regularização das operações cambiais. Ora, o 
custo médio do dólar é dado pelo valor das 
bonificações pagas ao exportador. No fim de cada 
trimestre poderá o Banco do Brasil calcular o valor 
médio do US$ e saber se o montante já 
depositado de Cr$ 18,5 bilhões (ver Balanços do 
Banco do Brasil desde outubro de 56 até hoje) é 
suficiente ou não. Se aquela quantia não é 
suficiente, porque o valor médio do US$ subiu 
além de Cr$ 25,00 US$, no fim do trimestre, 
deverá ser adicionada urna quantia suplementar 
aos Cr$ 18,3 bilhões já depositados e assim 
ficarão regularizadas as operações cambiais, 
como a lei prevê. 

Cumpridas assim por uma simples verificação 
contábil as prioridades "a" e "b", só resta ao  
Banco do Brasil no fim do trimestre cumprir a  
lei, sem interferência indevida de quem quer que 
seja. 

Aliás, o financiamento da lavoura (prioridade 
"d") só pode ser cumprida depois de ser pago o 
Fundo de Pavimentação. Note-se que pelo último 
Balanço do Banco do Brasil, depois de atendidas as 
prioridades "a", "b" e "c", ainda sobram Cr$ 13,7 
bilhões para financiamento da lavoura. 

Como vemos, o cumprimento da lei não  
requer muito esfôrço, mas, apenas conciência do 
dever. 

Somos leigos, confessamos. Raciocinamos 
pela lógica. Se estamos errados em nossos pontos 
de vista, que nos provem em contrário, pois que, 
convencidos do nosso êrro, acordaremos também de 
um sonho de um Brasil com melhores estradas para 
melhor vida; ficaremos convencidos de que nos 
batemos por uma lei que vale tanto como uma fôlha 
de papel em branco; de uma lei que votada por um 
Congresso de mais de 400 legisladores é decidida  
à conveniência ou não de sua execução, por  
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um ofício que pode nunca ser redigido. A retenção 
indevida do Fundo de Pavimentação pelo Banco do 
Brasil não pode e não deve continuar. É preferível 
que se revogue a lei, a deixá-la de cumprir. Estamos 
certos, no entretanto, que o Congresso estará 
vigilante para que a Lei 2.698 tão sàbia e 
oportunamente votada, também seja cumprida. 

Apelamos pára o Exmo. Sr. Presidente da 
República, para os Senhores Congressistas, 
irmanados como por ocasião da votação da lei, 
indiferentes às côres político-partidárias, para os 
homens públicos responsáveis, para que a nossa 
terra venha a se ombrear com as Nações civilizadas 
do mundo, se empenhe cada um dentro de suas 
possibilidades para que seja normalizada esta 
situação. 

Estejam certos, todos, que se executadas as 
metas rodoviárias que o Presidente Kubitschek se 
propõe a cumprir, o Brasil experimentará um 
progresso como jamais visto. Sem dinheiro, porém, 
nada será feito. 

Atenciosamente – Engenheiro Francisco Maia 
de Oliveira – D. Executivo". 

Sr. Presidente, sem dúvida alguma, está 
havendo nesta, como em outras matérias, o 
descumprimento da Lei que determinou que o Banco 
do Brasil entregasse trimestralmente, ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico, a cota de 
Fundo de Pavimentação de Estradas que, por sua 
vez, a distribuiria ao Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem e aos Departamentos 
Estaduais. É o que não está sendo cumprido, Sr. 
Presidente. O saldo autorizado era de um bilhão e 
cem milhões de cruzeiros. 

Agora, o Ministro da Fazenda deu ordem para 
pagar o saldo até 31 de dezembro mas em seis 
prestações mensais. Há portanto absoluto 
descumprimento da lei graças a que os fundos não 
são aplicados. Continuamos a não ter estradas 
pavimentadas. 

O protesto da Associação Rodoviária  
é absolutamente procedente e corresponde  
aos reclamos de todos os Es-  
 

tados brasileiros. Na realidade, todos os 
Departamentos de Estradas de Rodagem estão com 
vultosos saldos para receber. Os Senhores 
Senadores que tiverem interêsse, poderão verificar 
pelos algarismos que vou dar qual a situação dos 
respectivos Estados até 31 de março findo. Mato 
Grosso, por exemplo, para atender ao nobre 
Senador João Villasbôas... 

O SR. JOÃO VIILASBÔAS: – Estou ouvindo 
V. Exa. com todo o interêsse... 

O SR. MEM DE SÁ: – ...tem 31 milhões de 
cruzeiros a receber para o Fundo de Pavimentação 
de Estradas. A querida Paraíba do Senador Argemiro 
de Figueiredo, 18 milhões de cruzeiros; o Ceará, 26 
milhões de cruzeiros; até o Estado do Rio, aqui ao 
lado, bem pertinho, tem 43 milhões e 900 mil 
cruzeiros a receber. Tôdas essas quantias deveriam 
ser entregues, trimestralmente. E' a determinação da 
Lei que instituiu os ágios. Não está ela sendo 
cumprida e, em conseqüência, não temos estradas. 
Tôdas essas quantias estão sendo absorvidas na 
voragem do Govêrno, numa verdadeira balbúrdia 
financeira em que impera única e exclusivamente o 
arbítrio do Ministro da Fazenda. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Balbúrdia é 
ser muito complascente. Numa verdadeira ditadura 
do Senhor José Maria Alkmin. 

O SR. MEM DE SA: – À revelia do Congresso 
Nacional, do Orçamento, com absoluto 
descumprimento das leis. Agora mesmo, determinou 
o Govêrno Federal corte em tôdas as verbas do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o 
que corresponderá a diminuição no ritmo de 
construção das rodovias brasileiras. Essas verbas 
vão sendo tragadas pela voragem de obras 
faraônicas em que o Govêrno se perde. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Embora sejam 
arrecadadas para aplicação especial determinada 
por lei. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. Há, 
também, o Fundo de Combustíveis Líquidos que 
alimenta o Departamento. Nada é obedecido, nada é 
cumprido. 
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Fazemos as leis, criamos os Fundos, e nem  
as leis nem os fundos são respeitados. Só  
impera o arbítrio e sob o arbítrio dominam a 
balbúrdia e a anarquia. (Muito bem. Muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou  
encerrar Ia sessão. Designo para a de amanhã a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única da redação final do 

Projeto de Resolução nº 4, de 1957, que aposenta 
Jacy de Souza Lima, Zelador do Arquivo, padrão PL-
8, da Secretaria do Senado Federal (redação 
oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer 
número 378, de 1957). 

2 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Resolução nº 5, de 1957, que aposenta 
Ernesto Alves de Souza, Ajudante de Parteiro da 
Secretaria do Senado Federal (redação oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer nº 379, de 
1957). 

3 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Resolução nº 7, de 1957, que nomeia 
Themis Garcia de Lacerda, candidata aprovada em 
concurso, para exercer o cargo de Auxiliar 
Legislativo, classe J, da Secretaria do Senado 
Federal (redação oferecida pela Comissão Diretoria 
em seu Parecer número 380, de 1957). 

4 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 56, de 1955, originário da  
Câmara dos Deputados, que aprova o têrmo de 
contrato celebrado entre a Divisão do Material do 
Ministério da Saúde e a firma Keller Weber  
S. A. – Máquinas Comerciais e Gráficas – para 
fornecimento de uma máquina de compor 
"Intertype" ao Colégio Pedro II – Internato, tendo 
Pareceres favoráveis, sob ns. 317 e 318, de 1957, 
das Comissões: de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 20 

minutos. 

ARTIGO QUE SE PUBLICA NOS TÊRMOS  
DO REQUERIMENTO Nº 203, DE 1957; DO  
SR. MENDONÇA CLARK, APROVADO NA  

SESSÃO DE 28-5-57. 
 

VÁRIAS NOTÍCIAS 
 

Volta-se a falar, insistentemente, em reforma 
constitucional no capítulo relativo à discriminação de 
rendas. O Governador de Minas Gerais apontou 
mesmo essa reforma como um dos pontos capazes 
de aglutinar as diversas correntes políticas num 
esfôrço conjugado e harmônico para a solução dos 
mais importantes problemas nacionais. 

O problema é, sem dúvida, de capital 
importância, notadamente em regime federativo, já 
que a autonomia dos Estados e Municípios só se 
torna efetiva quando lhes são assegurados recursos 
adequados para a manutenção e funcionamento de 
seus serviços. Entre nós nunca se chegou a uma 
solução satisfatória, pois nenhuma das quatro 
constituições republicanas escapou às críticas nesse 
particular. São generalizadas as reclamações 
oriundas dos Estados e principalmente dos 
Municípios, contra o sistema vigente que, conforme 
alegam, não os aquinhoa equitativamente na partilha 
das rendas públicas. 

Ao que parece o problema nunca foi bem 
colocado e tem sido discutido em bases emocionais 
incompatíveis com uma solução adequada. Com 
efeito, nunca se salientou que a discriminação de 
rendas deve ser uma conseqüência de outra 
distribuição: a dos encargos. Sòmente com a prévia 
delimitação das funções da União, dos Estados e 
Municípios, dentro da respectiva esfera de ação, 
será possível atribuir a cada uma das três esferas de 
Govêrno recursos financeiros adequados. 

Entre nós, salvo no tocante à defesa nacional 
e relações exteriores, matérias em que é indisputada 
a competência exclusiva da União, prevalece 
absoluta confusão do competência e conseqüente 
paralelismo de funções. E' o que se verifica, por 
exemplo, no tocante à saúde e à educação  
pública. Os serviços sanitárias da União, dos 
Estados e Municípios exercem atividades paralelas, 
nas mesmas áreas, com grande desper-  
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dício de recursos e de esforços e freqüente 
ocorrência de conflitos de competência e de 
jurisdição. O mesmo quadro se reproduz no setor da 
educação, pois nos diversos graus de ensino atuam 
simultâneamente as três esferas do Govêrno. Ao 
lado de escolas de grau superior mantidas por 
governos municipais, mais aparelhadas para essa 
função, vê-se a União destacando dotações de seu 
orçamento para serviços de ensino primário o que, 
sem dúvida, está fora da alçada do Govêrno Federal. 

No campo econômico a confusão é ainda 
maior, pois o exagêro intervencionista apossou-se, 
simultâneamente, da União, dos Estados e dos 
Municípios, órgãos de fomento e defesa da 
agricultura, de fiscalização do comércio e do amparo 
e incentivo à indústria se incluem na estrutura da 
administração federal, estadual e municipal e, 
freqüentemente, atuam na mesma área e servem a 
mesma clientela. 

E' desnecessário salientar as perniciosas 
conseqüências dêsse paralelismo de serviço e dessa 
superposição de funções, de que resultam enorme 
desperdício de recursos e vasta dispersão de 
esforços. Se não fôr dado um paradeiro a tal estado 
de coisas nunca se encontrará, evidentemente, um 
sistema satisfatório de discriminação de rendas. O 
aumento dos recursos tributários do quaisquer das 
três esferas de Govêrno será um incentivo para a 
criação de novos serviços, mesmo em duplicação de 
outros já mantidos por esfera governamental 
diferente. O resultado será a asfixia do contribuinte 
que é um só e em cuja bôlsa se aprovisionam 
simultâneamente os fiscos da União, dos Estados e 
dos Municípios. 

O primeiro passo será a delimitação  
das esferas de competência para tornar possível 
uma estimativa dos custos dos serviços federais, 
estaduais e municipais, bem como a atribuição  
de meios tributários idôneos a cada uma  
das esferas governamentais. A União caberá, 
ainda, a tarefa supletiva de socorrer, através de 
auxílios e subvenções, os Estados e Municípios 
mais necessitados, promovendo, por êsse  
meio, uma redistribuição geográfica da renda  
 

nacional, condição essencial ao equilíbrio da 
Federação. Reserve-se por tanto, à ènião o maior 
quinhão na partilha tributária, não só pelo alto custa 
dos serviços que lhe cabe executar, notadamente no 
campo da defesa nacional, das relações exteriores e 
dos transportes e comunicações, como pela 
necessidade de dispor de recursos para aplicação 
nas regiões mais atrasadas do país. 

Deverão ser ainda da competência privativa  
da União certos tributos como os de importação, 
exportação e trânsito, que perderam muito de  
sua importância como instrumento fiscal para se 
transformarem em instrumentos de contrôle e de 
orientação da economia nacional. Não se 
compreende, dentro da moderna concepção das 
finanças funcionais, que os impostos de exportação 
continuem a ser decretados e cobrados pelos 
Estados e se tolere a cobrança apesar da  
taxativa vedação constitucional, de impostos de  
trânsito, disfarçados sob outras rubricas 
orçamentárias. 

Há um assentimento pacífico a respeito da 
necessidade de se dotar os Municípios de recursos 
capazes de lhes permitir a expansão e eficiência dos 
serviços de caráter local, cuja precariedade, entre 
nós, é tradicional. A causa da pobreza orçamentária 
dos Municípios, reside, possìvelmente, no fato de 
serem os tributos que lhes são reservados pouco 
sensíveis às variações da conjuntura, colocando as 
Prefeituras diante de custos crescentes para 
execução de seus serviços em conseqüência da 
inflação e crescimento lento das receitas municipais 
pouco influenciadas pela mesma inflação. A solução 
consistiria, talvez, em assegurar aos Municípios uma 
participação no impôsto estadual de vendas e 
consignações, altamente sensível ao aumento do 
volume nominal dos negócios em conseqüência da 
inflação. 

Outro problema diretamente relacionado com 
o da discriminação de rendas reside no 
estabelecimento de certa disciplina do poder 
tribuntário dos Estados e Municípios. O 
desenvolvimento equilibrado da economia nacional 
exige que, sem quebra de autonomia estadual  
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e municipal, se garanta às atividades produtoras, em 
todo a país, um tratamento fiscal uniforme. A 
elaboração orçamentária e a utilização do crédito 
público pelas unidades federativas exigem, também, 
normas básicas uniformes capazes de evitar o 
desequilíbrio crônico dos orçamentos e o uso 
abusivo do crédito. O sábio dispositivo da 
Constituição, de 1946, que atribuiu à União a 
faculdade de legislar sôbre normas gerais de direito 
financeiro, infelizmente não utilizado até este mo-  
 

mento, representa um poderoso instrumento de 
disciplina financeira e de progresso econômico. 

A discriminação de rendas e o saneamento 
financeiro da União, dos Estados e dos Municípios 
constituem, sem dúvida, problemas capazes de 
polarizar a atenção das diversas correntes políticas 
que, sem quebra de suas posições na competição 
partidária, poderão encontrar em sua solução um 
denominador comum e um campo de emulação na 
defesa do interêsse público. 

  



48ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 29 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello 
– Prisco dos Santos – Remy Archer – Victorino 
Freire – Arêa Leão – João Mendes – Mendonça 
Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – 
Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcante – 
Georgino Avalino – Reginaldo Fernandes – Ruy 
Carneiro – Argemiro de Figueiredo – Apolônio 
Salles – Novaes Filho – Nelson Firmo – Ezechias 
da Rocha – Freitas Cavalcanti – Rui  
Palmeira – Júlio Leite – Lourival Fontes – Neves da 
Rocha – Juracy Magalhães – Lima Teixeira –  
Ary Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes – 
Arlindo Rodrigues – Alencastro Guimarães –  
Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Lima 
Guimarães – Lino de Mattos – Moura  
Andrade – Costa Paranhos – Frederico Nunes – 
Pedro Ludovico – Sylvio Curvo – João  
Villasbôas – Filinto Müller – Othon Mäder – Gaspar 
Velloso – Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo –  
Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt. 
(50). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão.  

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Sylvio Curvo, servindo de  

2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, á sem debate 
aprovada. 

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

EXPEDIENTE 
 
Telegrama do Sr. Pedro Ribeiro, agradecendo, 

em nome da sua família, as manifestações de pesar 
do Senado pelo falecimento do seu genitor, 
Desembargador Pedro Ribeiro. 

 
MENSAGENS 

 
Do Sr. Presidente da República: 
Ns. 167 e 168, restituindo autógrafos dos 

seguintes Projetos de Lei da Câmara: 
Nº 284 de 1956, que dispõe sôbre a 

organização do Serviço de Assistência e Seguro 
Social dos Economiários, e dá outras providências, e 

Nº 5, de 1957, que concede a pensão especial 
de Cr$ 5.000,00 mensais ao jornalista e educador 
brasileiro Jacy do Rego Barros. 

Ainda do Sr. Presidente da República: 
Nº 169, submetendo à aprovação do Senado a 

escolha do nome do Doutor Caetano Estelita 
Cavalcanti Pessoa para o cargo de Ministro do 
Tribunal Federal de Recursos na vaga decorrente da 
aposentadoria, a pedido, do Ministro Alfredo Loureiro 
Berrardes. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

OFÍCIO 
 

Do Chefe do Gabinete Militar da Presidência 
da República, nos seguintes têrmos: 

Ofício nº 163-SC-E: 
Rio de Janeiro. – Em 28 de maio de 1957. 
Excelentíssimo Senhor Senador Lima Teixeira 

– M. D. Primeiro Secretário do Senado Federal. 
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Em atenção ao ofício nº 128, de 2 de abril 
último findo, dirigido ao Excelentíssimo Senhor Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência da República, cabe-
me a honra de enviar a V. Exa. os documentos 
anexos, nos quais a Petrobrás responde aos 
quesitos constantes do requerimento nº 86, do 
Senador Juracy Magalhães. 

Aproveito a oportunidade de renovar a V. Exa. 
os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – Gen. de Div. Nelson de Mello – 
Chefe do Gabinete Militar. 

 
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1957 

 
ODE-166-57: 
Senhor Chefe do Gabinete Militar: 
Tenho a honra de acusar o recebimento do 

Ofício de V. Exa. nº 79, de 6 de abril próximo findo, 
encaminhando-me o de nº 128, de 2 do mesmo mês, 
do Senhor 1º Secretário do Senado Federal. 

2. Acompanhou o referido expediente a 
Mensagem do Vice-Presidente daquela Alta Casa, 
Senador Apolônio Salles, transcrevendo o 
Requerimento número 86, de 1957, do ilustre 
Senador Juracy Magalhães. 

3. E' com prazer que respondo, a seguir, aos 9 
quesitos formulados: 

3.1 – Qual o teor das cláusulas dos contratos 
firmados pela Petrobrás com a "Esso Export 
Corporation" e com a "California Transport 
Corporation", a 7 de julho de 1954, que se referem à 
construção de um terminal oceânico de águas 
profundas em Santos, e à repercussão dêsse 
terminal no preço do óleo fornecido? 

3.1.1. – No contrato firmado pela Petrobrás 
com a "Esso Export Corporation", a 7 de julho de 
1954, para o fornecimento de petróleo à Refinaria 
Presidente Bernardes, se inseriram as seguintes 
cláusulas relacionadas com o terminal oceânico de 
águas profundas em Santos: 

"Parágrafo 3.1 (C) – Na hipótese de  
não serem construídas instalações de descarga, 
inclusive tanques de armazenamento e  
oleoduto, permitindo amarração na maré baixa  
e descarga de superpetroleiros, totalmente 
carregados, de 35.000 toneladas, pêso morto 
(d.w.t.) e com o calado de 34 pés e 6 (seis)  
 

polegadas, o mais tardar no primeiro mês do 
terceiro ano do prazo contratual, o preço do 
petróleo RECON, CIF Santos, Brasil, fixado nas 
letras (A) e (B) será aumentado na razão de 8 
(oito) centavos norte-americanos por barril, a 
começar das entregas feitas a partir do  
primeiro dia do segundo mês do terceiro ano de 
vigência dêste contrato. Tal acréscimo de preço 
vigorará até que sejam construídas essas 
instalações". 

"Parágrafo 13.01 – A VENDEDORA e a 
COMPRADORA procederão imediatamente ao 
estudo de um projeto para a construção, em terreno 
indicado pela COMPRADORA, de um terminal 
oceânico incluindo instalação de armazenamento, 
bombas e oleodutos capazes de receber e permitir a 
descarga de navios petroleiros de pêso morto (d.w.t.) 
até 45.000 toneladas e calado máximo de 37 pés. As 
despesas em moeda nacional serão pagas pela 
COMPRADORA e as despesas essenciais, em 
moeda estrangeira, serão adiantadas pela 
VENDEDORA por conta da COMPRADORA, logo 
que esta tenha notificado a VENDEDORA por conta 
da COMPRADORA, autorizando-a a dar início aos 
trabalhos que lhe competirem. Êsse compromisso de 
adiantar moeda estrangeira, na forma acima  
referida, constará de um contrato em separado, que 
reparado, que regulará as condições do seu 
cumprimento". 

3.1.2 – E no contrata firmado, na mesma data 
e para o mesmo fim, com a "California Transport 
Corporation", foi incluída a seguinte cláusula: 

"Parágrafo 3.04 – A COMPRADORA declara 
que está cogitando de instalar em Santos um 
terminal oceânico, que incluirá tanques de 
armazenamento e outras instalações capazes de 
receber e permitir a descarga de petroleiros de até 
45.000 (quarenta e cinco mil) d.w.t., com um calado 
máximo de 37 (trinta e sete) pés e que essas 
instalações deverão estar concluídas o mais tardar 
até o primeiro mês do terceiro ano depois de 
iniciadas as entregas com fundamento neste 
contrato. A COMPRADORA notificará a 
VENDEDORA, sessenta (60) dias antes, no mínimo, 
dêsse terminal oceânico estar pronto para iniciar as 
operações, e a VENDEDORA se compromete  
a reduzir a importância indicada sob letra B do  
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parágrafo 3.01 para o transporte por petroleiros, de 
US$ 0.03 (três centavos norte-americanos) por barril 
de petróleo entregue por intermédio das aludidas 
instalações". 

3.1.3 – Da leitura dessas disposições 
contratuais fica evidenciado que: 

a) o preço do petróleo fornecido que: "Esse, 
Export Corporation" à Refinaria Presidente 
Bernardes sofrerá um aumento de US$ (oito 
centavos de dólar norte-americano) por barril se, no 
primeiro dia do segundo mês do terceiro ano do 
início do prazo contratual o que corresponde a maio 
de 1957 – não puder a Vendedora realizar as 
entregas de petróleo em navios de até 35.000 
toneladas, independente de operação de alivio; 

b) o preço do petróleo fornecido pela "Califomia 
Transport Corporation" seria reduzido, também, a 
partir de maio de 1957, de US$ 0.03 (três centavos de 
dólar norte-americano) por barril, caso esta Vendedora 
pudesse realizar as entregas, sem necessidade de 
alívio em navios de até 45 000 toneladas. 

3.2 – Quais as providências que a 
PETROBRÁS tomou, após a assinatura dêsses 
contratos, para a construção do terminal? 

3.2.1 – Ainda antes da assinatura dos 
contratos de fornecimento de petróleo à Refinaria 
Presidente Bernardes, o problema da melhoria das 
condições de descarga no pôrto de Santos fôra 
levantado pelas Companhias interessadas no 
referido fornecimento de petróleo. Tais Companhias 
advogaram, desde o início, como solução, a 
construção de um terminal de águas profundas em 
mar aberto e fora do pôrto, enquanto a Companhia 
Docas de Santos – alegando a inexeqüibilidade 
técnica de utilização dêsse terminal e o prejuízo 
econômico-financeiro que êle lhe traria, com 
repercussão em tôda a zona geo-econômica – 
advogava, como solução, a melhoria das condições 
de operação e descarga do próprio pôrto, mediante a 
dragagem da barra e do canal de acesso, e a 
construção das instalações complementares. 

3.2.2 – A 11 de junho de 1954, por solicitação 
da Diretoria da PETROBRÁS, reuniram-se,  
na sede desta, representantes das Companhias,  
e dos órgãos governamentais envolvidos no  
 

problema – Companhia Docas de Santos, 
Departamento de Portos, Rios e Canais, Estrada de 
Ferro Santos Jundiaí, oleoduto Santos – São Paulo, 
Essa Export Corporation, California Transport 
Corporation e PETROBRÁS – debatendo-se a 
matéria e tendo ficado positivada a divergência 
inconciliável entre a Companhia Docas de Santos, e 
os que advogam a construção do terminal externo de 
águas profundas. 

3.2.3 – Colocada o problema nesses  
têrmos, e considerando ser da competência do 
Ministério da Viação e Obras Públicas dirimir a 
controvérsia e decidir qual a solução a ser adotada, a 
PETROBRÁS se dirigiu ao titular da pasta nos 
têrmos do seguinte Ofício datado de 28 de junho de 
1954: 

"Tenho a honra de me dirigir a V. Exa., em 
nome da Diretoria do Petróleo Brasileiro S.A. – 
PETROBRÁS, para submeter à alta deliberação de 
V. Exa. um problema que, tocando de perto a esta 
Companhia, diz respeito, também a relevantes 
interêsses nacionais. 

E' que, entrando em funcionamento, ainda 
no corrente ano, a Refinaria de Petróleo de 
Cubatão e, com pequeno intervalo, a de Capuava, 
erigida pela Companhia de Petróleo União S. A., 
vai-se tornar necessário o desembarque no pôrto 
de Santos ou adjacências, de 65.000 barris diários 
de óleo bruto, ou sejam 23.725.000 barris por  
ano. 

No estudo das medidas tendentes a assegurar 
o fornecimento dêsse óleo à Refinaria de Cubatão 
chegou-se à conclusão – da qual não há voz 
discordante – de que as atuais instalações do pôrto de 
Santos não estão à altura de operar um movimento de 
descarga de petróleo dessa ordem de grandeza,  
nem permitirão – o que é mais sério – a utilização  
de supertanques de 45.000 toneladas, cujo  
frete é sensívelmente menor que o dos tanques 
comuns. 

Procurando encontrar, num estudo  
conjunto com os principais interessados – 
fornecedores de óleo bruto e companhia 
concessionária do pôrto de Santos – a fórmula  
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que melhor atendesse aos interêsses do País  
e da Petrobrás surgiu o impasse, pelo  
oferecimento de duas soluções diversas e 
antagônicas: 

a) A Esso Export Corparation – que será, por 
fôrça de concorrência e contrato, a principal 
fornecedora à Refinaria de Cubatão, – sustenta que 
o pôrto de Santos, pelas suas próprias 
características, pelo congestionamento crescente, 
pela incapacidade de receber "supertanques", deve 
ser abandonado como ponto de descarga, 
construindo-se, imediatamente, um terminal 
oceânico, em ponto do litoral a ser definitivamente 
fixada; 

b) a Companhia Docas de Santos, embora 
reconhecendo a impossibilidade atual do seu pôrto 
para supertanques de 45.000 toneladas, se opõe, 
tenazmente, à construção do terminal oceânico em 
mar aberto, julgando-o inexeqüível na prática, 
dadas as condições meteorológicas peculiares à 
costa sul do Brasil; e propõe como solução ideal, a 
dragagem do canal do pôrto de Santos até a 
profundidade de 13 metros abaixo do zero 
hidrográfico, e a construção do terminal logo à 
entrada do canal inferior, na margem oposta à da 
cidade de Santos. 

Vê V. Exa. – e a leitura da documentação, 
anexa a comprovará – que o problema pende de 
soluções alternativas e antagônicas. 

E, dada a sua natureza específica,  
incide na órbita de atribuições do Ministério que  
V. Exa. dirige com tão larga visão e patriótico 
descortino. 

Por isso mesmo, a Diretoria da Petrobrás se 
afigura imperativo entregar a êsse Ministério o 
estudo, o exame e a solução de problema que 
implica escolha técnica entre duas soluções 
eminentemente técnicas. 

No entanto, zelando pelos interêsses confiados 
à sua orientação, esta Diretoria se sente no dever de 
salientar, perante Vossa Excelência, uma 
circunstância, que dispensa ser encarecida: o preço 
do óleo bruto, a importar para a Refinaria de Cubatão, 
será de US$ 2,75, CIF Santos, quando trans-  
 

portado em "supertanques" de 45.000 toneladas, e 
de US$ 2.83, CIF Santos, quando transportado em 
petroleiros de tipo comum; essa diferença de 8 (oito) 
centavos de dólar em barril representará, em cada 
dia de operação, a economia, para a Petrobrás, de 
US$ 3.600,00 (três, mil e seiscentos dólares), vale 
dizer, US$ 1.314.000,00 (um milhão trezentos e 
quatorze mil dólares) por ano; e essa economia para 
a Petrobrás implicará economia de divisas para o 
País, a qual somada às importações da Refinaria de 
Capuava, da ordem de US$ 584:000,00 (quinhentos 
e oitenta e quatro mil dólares), eleva a poupança de 
divisas à cifra de US$ 1.898.000,00 (um milhão 
oitocentos e noventa e oito mil dólares) anuais. 

Por outro lado, da exposição que nos foi feita 
pela Companhia Docas de Santos – e que segue 
anexa – se depreende que a construção do terminal 
oceânico fora do pôrto subtrairá a Petrobrás ao 
pagamento das taxas portuárias àquela Companhia 
com uma economia anual de várias dezenas de 
milhões de cruzeiros. 

Acresce, ainda, salientar que a Companhia 
Docas de Santos, na solução que propõe, atribui ao 
Govêrno Federal a tarefa de dragagem do canal, 
condição necessária à visibilidade dessa solução 
(item 14 do seu ofício anexo). Seria, portanto, de 
esclarecer se cabe à Companhia ou à União essa 
dragagem e se qualquer delas está aparelhada para 
realizá-la em tempo hábil. 

Encaminhando o assunto ao esclarecido 
pronunciamento dêsse Ministério, quer a Diretoria da 
Petrobrás, Senhor Ministro, apelar para o alto 
espírito público de Vossa Excelência no sentido de 
que a matéria tenha a solução mais pronta, tal como 
o exigem os altos interêsses nacionais em jôgo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, em nome da Diretoria da Petrobrás e no 
meu próprio, os protestos de elevada estima e subida 
consideração. – Juracy Magalhães, Presidente". 

3.2.4 – Em atenção a êsse Ofício,  
o Sr. Ministro da Viação nomeou uma Comissão – 
integrada pelos Engenheiros Luiz Augusto  
da Silva Vieira, Hildebrando de Araujo Góes e 
Moacyr Teixeira da Silva – para o fim espe-  
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cífico de estudar o assunto e propor a  
solução adequada. Segundo consta da Ata da 
reunião realizada no Gabinete do Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas, a 23 de setembro de  
1954. 

"Essa Comissão, apresentou conclusões 
resumidas na exposição apresentada ao Sr.  
Ministro pelo Presidente da mesma, em 23 de  
agôsto do corrente, as quais são, em síntese, as 
seguintes: 

1 – Aconselha-se a construção do terminal 
abrigado; 

2 – A execução da obra deverá ficar a cargo 
da Companhia Docas de Santos; 

3 – A PETROBRÁS deverá estudar a 
possibilidade e condições de transferência, a essa 
obra, do financiamento proposto pela "Esso Standard 
Corporation", para construção do terminal marítimo, 
bem como do financiamento da parte, em cruzeiros, 
de sua própria responsabilidade; 

4 – Tratando-se de empreendimento auto-
financiável, não haverá necessidade de criação de 
sobretaxas portuárias; 

5 – O Govêrno Federal deveria estabelecer 
uma taxa cambial fixa para amortização de 
financiamento em US$, de maneira a ter a 
Companhia Concessionária do Pôrto uma base 
estável para satisfação de seus compromissos". 

3.2.5 – A PETROBRÁS foi então informada 
dessas conclusões e convidada a participar da 
referida reunião de 23 de setembro de 1954, 
presidida pelo Sr. Ministro da Viação, e à qual 
estiveram presentes, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas; os Engenheiros Luiz Augusto da 
Silva Vieira, Gilberto Canedo de Magalhães e 
Moacyr Teixeira da Silva; pela PETROBRÁS: o 
Coronel Arthur Levy e os Engenheiros Petronio 
Barcellos e Leopoldo Miguez de Mello; e pela 
Companhia Docas de Santos: os Engenheiros 
Octavio Pedro dos Santos e Clovis de Macedo 
Cortes; a PETROBRÁS, na oportunidade, pela 
palavra do seu então Presidente, Coronel Arthur 
Levy. 

"expôs resumidamente o problema, 
focalizando especialmente a necessidade de se 
observarem, qualquer que fôsse, a solução adotada, 
os prazos de execução das obras para  
que a PETROBRÁS se pudesse beneficiar da 
redução de fretes a partir do primeiro mês  
 

do terceiro ano de suprimento. E, em face dos 
esclarecimentos que lhe foram prestados, 
manifestou-se de acôrdo com as conclusões da 
Comissão de Estudos, no sentido da construção do 
terminal marítimo no pôrto de Santos, desde que tal 
solução não acarretasse majoração das atuais taxas 
portuárias, ficando o aspecto financeiro do 
empreendimento para posteriores entendimentos 
diretos entre a PETROBRÁS e a Cia. Docas de 
Santos". 

3.2.6 – A Companhia Docas de Santos, por 
seu lado, e pela palavra do Engenheiro Octavio 
Pedro dos Santos, informou que, 

"pelos entendimentos prèviamente havidos 
entre a Companhia e firmas dedragagem e 
construção, bem como, na base de anteprojetos já 
realizados, a Cia. Docas de Santos podia garantir a 
execução do projeto em prazo máximo de 2 (dois) 
anos, a contar da assinatura dos contratos relativos 
aos recursos financeiros para o empreendimento. 
Entretanto, a Cia. Docas de Santos encarecia a 
necessidade de caso o financiamento em dólares lhe 
fôsse feito diretamente, se tomarem providências 
junto ao Govêrno Federal para concessão de taxa 
cambial fixa para amortização dêsse investimento 
em dólares". 

3.2.7 – Em conclusão, as partes interessadas, 
sob o patrocínio do Sr. Ministro da Viação, 
deliberaram: 

"1 – início imediato dos trabalhos para a 
construção de um terminal para navios até 45.000 
toneladas, imediatamente a montante da 
desembocadura do Rio Santo Amaro; 

2 – o terminal compreenderá cais de 
acostamento para 2 (dois) super-petroleiros de até 
45.000 toneladas; 

3 – a dragagem será feita em duas etapas: a  
1ª até 11 metros e a 2ª até 13 metros abaixo do zero 
hidrográfico. Completada a primeira fase, será 
possível o acesso de petroleiros de e até 35.000 
toneladas"; 

4 – a dragagem da 1ª e 2ª fases deverá estar 
completada, respectivamente dentro de 18 a 24 
meses após a obtenção dos financiamentos, tendo 
sido fixada a data de 1º de dezembro como a 
primeira tentativa para o início de contagem dos 
prazos"; 

5 – o custo aproximada das obras, 
compreendendo a dragagem, construção  
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de cais, tanques de armazenamento e o oleoduto 
Santo Amaro-Alemoa, é de US$ 3.400.000,00 (três 
milhões e quatrocentos mil dólares), mais Cr$ 
90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros); 

6 – A Petrobrás procura obter o assentimento 
da “Esso Export Corporation” no sentido de financiar 
a parte em dólares do investimento acima 
mencionado; 

7 – A Petrobrás estudará o problema do 
adiantamento da parte em cruzeiros, mediante 
condições de amortização e juros a serem 
combinadas; 

8 – O Ministério da Viação, a Petrobrás e a 
Cia. Docas de Santos procurarão, em conjunto, obter 
a rápida aprovação, por parte da SUMOC e demais 
autoridades cambiais, dos contratos de 
financiamento e execução de serviços. 

9 – Os Engenheiros Luís Vieira e Moacyr 
Teixeira da Silva foram incumbidos de redigir um 
“têrmo” relativo às resoluções tomadas na reunião”. 

3.2.8 – A Petrobrás entrou, então, a negociar 
com a “Esso Export Corporation” o contrato de 
financiamento de até US$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil dólares), necessário à 
construção do terminal por parte da Companhia 
Docas de Santos. Vencidas as naturais resistências 
da “Esso Export”, por insistência da Petrobrás, tal 
contrato foi assinado em junho de 1955, e logo em 
agôsto seguinte a Petrobrás firmou com a 
Companhia Docas de Santos um contrato em que as 
importâncias obtidas por meio dêsse financiamento 
seriam transferidas à referida Companhia para que 
essa construísse o terminal e o tivesse pronto, em 
condições de funcionamento, até 16 de agôsto de 
1957. Vale ser transcrita, dêsse contrato, a Cláusula 
Terceira: 

“Docas obriga-se a ter o terminal em 
condições de funcionamento até 16 de agôsto de 
1957, salvo motivo independente de sua vontade e 
de sua ação, quando poderão atracar e descarregar 
petroleiros de calado até 11,50 metros (onze metros 
e cinqüenta centímetros) e se possa transportar 
petróleo bruto, através de oleoduto, até os limites 
dos terremos da faixa portuária, em Alemoa. 

Se os serviços não se acharem  
concluídos no prazo estabelecido neste ar- 
 

tigo, Docas se compromete a indenizar a Petrobrás 
de importância equivalente a US$ 0,08 (oito centavos 
norte-americanos) por barril de óleo bruto proviniente 
da Venezuela ou Índias Ocidentais Holandesas e 
US$ 0,03 (três centavos norte-americanos) por barril 
de óleo proveniente do Oriente Médio e fornecido à 
Petrobrás até que as instalações do terminal de 
águas profundas e canal de acesso permitam a 
atracação e descarga de superpetroleiros, nas 
condições descritas no artigo segundo do contrato 
existente entre a Petrobrás e a Esso Export 
Corporation e que faz parte integrante do presente. 

Tal indenização será devida sôbre cada um 
dos carregamentos que chegarem a Santos a partir 
de 16 de agôsto de 1957 e deverá ser paga à 
Petrobrás 30 (trinta) dias após a descarga de cada 
navio. O valor do dólar americano será aquêle 
vigente à época do pagamento, pela Petrobrás, do 
óleo importado e compreenderá o ágio e quaisquer 
outras despesas como emolumentos, taxas, 
impostos e contribuições que forem devidas para a 
remessa de valores para o exterior”. 

3.2.9 – A Petrobrás requereu às autoridades 
cambiais o registro do contrato de financiamento 
firmado com a “Esso Export Corporation” e obteve 
desta, posteriormente, e apesar de sua relutância, 
que concordasse no emprêgo de todo o 
financiamento para o pagamento dos serviços de 
dragagem – atendendo à solicitação da Companhia 
Docas de Santos –, ao invés de para o pagamento 
dos materiais e serviços necessários à construção do 
terminal, como fôra textualmente previsto no 
contrato. 

3.2.10 A Petrobrás está certa, em 
conseqüência, de haver tomado tôdas as 
providências que lhe cabiam, e mesmo algumas 
que, em princípio, não lhe competiam, mas 
resultaram das circunstâncias. Visando 
ùnicamente evitar as conseqüências danosas que 
um retardamento na conclusão das obras viria 
acarretar na sua economia e principalmente os 
reflexos no balanço cambial do País, concordou 
com a solução preconizada pela Cia. Docas de 
Santos. Confiou nas promessas da 
concessionária dos serviços portuários de 
Santos, na certeza de que a mesma, tão zelosa 
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na defesa de seus interêsses e sempre alegando 
zêlo também na defesa dos interêsses econômico-
financeiros da zona geo-econômica por ela servida, 
estava realmente sentindo o problema em tôda sua 
amplitude e resolvida a defender não só aquêles 
interêsses mas também os da usuária – Petrobrás – 
assim como, principalmente, os do País, mediante 
economia de divisas preciosas para o balanço 
cambial. Mesmo prevendo e sabendo que a solução 
da construção do terminal em águas profundas fora 
do pôrto de Santos iria ser menos dispendiosa e iria 
acarretar ainda uma economia interna apreciável 
pelo não pagamento das taxas de utilização do pôrto, 
a Petrobrás, para evitar polêmicas e delongas, 
aceitou a solução que lhe parecia a menos 
aconselhável, mas que, de qualquer modo, seria 
uma solução. Conseguiu com a “Esso Export 
Corporation” a utilização do financiamento de US$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares) 
pela Cia. Docas de Santos, conforme fôra solicitado; 
prontificou-se a depositar, no Banco do 
Desenvolvimento Econômico, a quantia em cruzeiros 
requerida pela Cia. Docas de Santos. Solicitou às 
autoridades cambiais o registro do contrato de 
financiamento, assinado com a “Esso Export Corp.” e 
a emissão do indispensável “Certificado de 
Prioridade Cambial”. Vale, a propósito, transcrever a 
carta que a Petrobrás dirigiu à Companhia Docas de 
Santos: 

“Comunico a Vossas Senhorias que, nos 
têrmos dos entendimentos mantidos com essa 
Companhia, sob a presidência do Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas, a Petrobrás apresentou à 
consideração de S. Exa. um requerimento em que 
lhe solicita autorização para construir e operar um 
terminal de oleoduto em mar aberto, nas adjacências 
da cidade de Santos, destinado ao recebimento de 
petróleo bruto para a Refinaria Presidente 
Bernardes. Junto lhes envio, para sua orientação, 
cópia do referido requerimento. 

Nos precisos têrmos dos aludidos 
entendimentos, reafirmo a Vossas Senhorias que 
a Petrobrás continua no propósito de cumprir as 
obrigações que assumiu para com essa 
Companhia no contrato de 19 de agôsto de  
1955. Assim, para dar continuidade à execução 
 

dêsse contrato, a Petrobrás aguarda, apenas, que as 
autoridades cambiais defiram o pedido que lhes 
apresentou a 12 de setembro de 1955 e as 
requisições que essa Companhia deverá apresentar-
nos, conforme prevê a Cláusula 4ª do mesmo 
contrato. 

Sirvo-me do enseja para renovar a Vossas 
Senhorias as expressões de minha elevada estima e 
atenciosa consideração. – (a) Janary Gentil Nunes, 
Presidente”. 

3.3. – Quais os resultados obtidos com essas 
providências? 

– Apesar de tôdas as providências tomadas 
pela Petrobrás, o que se verificou – e permanece até 
hoje – é que a Companhia Docas de Santos, 
provàvelmente na certeza de ter eliminado o terminal 
oceânico, e considerando assegurados os seus 
direitos no tocante ao financiamento em dólares, por 
parte da “Esso Export Corporation” – via Petrobrás – 
e garantidos, também pela Petrobrás, os fundos 
necessários às despesas em cruzeiros, começou, 
“sponte sua” e sem audiência ou conhecimento 
prévio da Petrobrás, a introduzir alterações no 
tocante ao local à filosofia do primitivo projeto, à 
quantidade do material dragado, daí se originando 
atrasos, dos quais não cabe culpa à Petrobrás, de tal 
modo que até hoje, e salvo as obras em início, da 
ponte de atracação, feitas pela Companhia Docas de 
Santos pode-se considerar o terminal Interno do 
Pôrto de Santos como estando na estaca zero. 

Vale acrescentar que as alterações acima 
aludidas modificam substancialmente para mais o 
custo inicial da obra, principalmente em dólares, 
constituindo um dos óbices para concessão da 
utilização do financiamento da “Esso Export 
Corporation”. 

3.4 – O terminal oceânico de águas profundas 
estará concluído dentro do prazo fixado nos 
contratos de 7 de julho de 1954, de modo a evitar as 
repercusões de sua não completação no preço do 
petróleo comprado? Quando se extingue êsse prazo 
e quando estará o terminal em condições de operar 
com segurança? 

3.4.1 – O terminal oceânico de  
águas profundas foi transformado, pelos  
motivos expostos nos itens antorior 
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res, num terminal no interior do Pôrto de Santos; 
ficou a cargo da Companhia Docas de Santos a 
execução dos serviços de dragagem da barra, do 
canal e da bacia de evoluções, e de construção do 
terminal pròpriamente dito e instalações acessórias; 
a Companhia Docas de Santos, em contrato 
assinado com a Petrobrás a 19 de agôsto de 1955, 
se comprometeu a ter o terminal pronto para operar 
a 16 de agôsto de 1957: verifica-se, assim, que em 
1955 já se antevia a impossibilidade de concluir o 
terminal oceânico na data prevista em 1954; 
interpelada pela Petrobrás, a Companhia Docas de 
Santos respondeu, em carta de 21 de janeiro de 
1957, que o prazo contratual de dois anos para a 
completação do terminal, no seu entender, não 
começou sequer, a fluir. E’ impossível, portanto, a 
Petrobrás prever quando êsse terminal do Pôrto de 
Santos estará em condições de operar. 

3.4.2 – De acôrdo com os contratos assinados 
entre a Petrobrás e a “Esso Export Corporation” e a 
“California Transport Corporation”, a data limite para 
a completação do terminal, a fim de evitar ônus 
sôbre o preço do petróleo, foi a de 16 de maio de 
1957. 

3.5. – Se há indícios de que o terminal não 
ficará pronto em tempo hábil, que providências 
tomou, ou pretende tomar a Petrobrás para evitar, ou 
minorar, as consequências danosas dêsse 
retardamento na economia nacional e na sua própria 
economia? 

3.5.1 – A Petrobrás, verificando que as 
providências tomadas pela Companhia Docas de 
Santos não eram adequadas e suficientes para 
que as instalações pudessem operar antes de 
vencido o prazo contratual procurou, pelos meios 
possíveis pressionar a mencionada Companhia 
para que os serviços fôssem executados no prazo 
prometido, e que, no caso de ultrapassado o 
prazo, a Companhia Docas de Santos se 
responsabilizasse pelo pagamento da diferença 
de preço do petróleo que resultaria do seu atraso 
no cumprimento da obrigação assumida. A 
Companhia Docas de Santos entretanto alegando 
não ter obtido a transferência, para o seu no- 
 

me, do contrato de financiamento de US$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares), 
comunicou à Petrobrás que não assumiria o ônus 
contratual em vista de considerar não terem sido 
ainda cumpridas as obrigações necessárias a pôr em 
vigor o contrato. 

3.5.2 – Viu-se dêsse modo, a Petrobrás na 
iminência de ter que pagar um preço adicional de 
aproximadamente US$ 1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil dólares) anuais, decorrente das 
disposições contratuais citadas, e que em última 
análise, onera a economia nacional mais do que a 
sua própria, visto que, pela estrutura de preços do 
Conselho Nacional do Petróleo, será mais êste 
ônus incorporado ao preço de venda dos 
derivados. Em face da situação criada, renovou a 
Petrobrás sem êxito, os seus esfôrços no sentido 
de conseguir da Companhia Docas de Santos uma 
definição clara e definitiva. Como consequência 
dêsses fatos o Senhor Ministro da Viação e Obras 
Públicas reabriu a questão, promovendo reuniões 
nas quais, sob sua presidência e orientação, 
voltou a Petrobrás a insistir, ainda em tempo, à 
vista das disposições contratuais com a “Esso 
Export Corporation” e a “California Transport 
Corporation”, para fazer à sua própria custa o 
terminal oceânico, comprometendo-se a manter os 
compromissos contratuais de empréstimo em 
cruzeiros e do financiamento em dólares e, ainda 
mais a garantir, na importação e na exportação de 
petróleo e seus derivados, à Companhia 
concessionária, a mesma arrecadação dos anos 
anteriores. Acertada na presença do Excelentísimo 
Senhor Ministro da Viação e Obras Públicas a 
solução acima, pela qual a Petrobrás teria, 
finalmente, o seu terminal oceânico, e a 
Companhia Docas de Santos faria, também, o seu 
– no interior do Pôrto e com dragagem – a 
Companhia Docas de Santos, para surpresa geral, 
enviou ofício ao Exmo. Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas declarando não concordar com a 
solução e preferir mesmo ter os seus serviços 
encampados pela União. A partir dêsse instante 
procurou a Petrobrás, a fim de reduzir ao mi- 
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nimo os prejuízos que à economia nacional e à sua 
própria irão advir da atitude da Companhia Docas de 
Santos, recuperar o tempo perdido. Para tanto, 
tomou imediatamente, as seguintes providências. 

a) solicitou ao Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas autorização para construir um terminal de 
oleoduto em mar aberto, nos têrmos do 
Requerimento datado de 13 de setembro de 1956; 

“Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobrás 
sociedade anônima de economia mista, com sede 
nesta Capital, à Avenida Rio Branco número 81, 10º 
andar, vem requerer a V. Exa. se digne de lhe 
conceder autorização para instalar e operar, nas 
proximidades da Cidade de Santos, Estado de São 
Paulo um terminal de oleoduto, em mar aberto, para 
recebimento de petróleo bruto, pelos motivos 
justificados na presente petição. 

Nos contratos firmados pela Petrobrás com a 
“Esso Export Corporation” e com a “California 
Transport Corporation”, para compra de petróleo 
bruto destinado à Refinaria Presidente Bernardes, 
em Cubatão, Estado de São Paulo, foi prevista a 
construção de um terminal de oleoduto, em águas 
profundas, que permitisse a descarga de navios 
petroleiros de 45.000 toneladas “deadweight” e 37 
pés de calado. Na hipótese da não construção dêsse 
terminal, haverá para a Petrobrás majoração do 
custo total CIF do petróleo importado, a qual 
alcancará US$ 1.188.000,00 (um milhão cento e 
oitenta e oito mil dólares) por ano, nas quantidades 
atualmente recebidas de 45.000 barris por  
dia de óleo Recon e 20.000 barris por dia de óleo 
árabe. 

Na mesma ocasião de celebração dos 
contrários a “Esso Export Corporation” sugeriu à 
Petrobrás que êsse terminal fôsse instalado em mar 
aberto, nas proximidades da cidade de Santos, 
conforme estudo inicial então apresentado. No 
contrato de fornecimento de petróleo bruto, a mesma 
Companhia se comprometeu a adiantar à Petrobrás 
os recursos necessários a ocorrer às despesas 
essenciais em moeda estrangeira referente à 
construção do citado terminal. 

Conhecedora da sugestão, e não a 
consideração aceitável, a Companhia Docas de 
Santos se propôs a construir o terminal, com tôdas 
as instalações acessórias, no interior do Pôrto de 
Santos. 

O assunto foi, então, submetido pela Petrobrás 
ao exame e decisão do Senhor, Ministro da Viação e 
Obras Publicas, que à vista do parecer elaborado 
pelo Engenheiro Moacyr Teixeira da Silva, e 
considerando as razões então formuladas pelas 
partes interessadas, houve por bem recomendar a 
construção do terminal no interior do Pôrto de 
Santos, conforme sugestão da Companhia Docas de 
Santos, e que a Petrobrás proporcionasse à 
concessionária do Pôrto a colaboração ao seu 
alcance, inclusive transferindo-lhe o financiamento 
no valor de 2,5 milhões de dólares oferecido pela 
“Esso Export Corporation”. 

Em consequência a Petrobrás firmou com a 
“Esso Export Corporation” o contrato de 13 de junho 
de 1955, no qual foram estabelecidas as condições 
de aplicação do financiamento de 2,5 milhões de 
dólares e definido o terminal em águas profundas 
como o que seria construído no interior do Pôrto de 
Santos. 

A 19 de agôsto do mesmo ano, a Petrobrás 
celebrou com a Companhia Docas de Santos 
contrato pelo qual se comprometeu a transferir-lhe o 
financiamento em causa. Desobrigando-se dos seus 
compromissos contratuais, a Petrobrás solicitou à 
Superintendência da Moeda e do Crédito, a 12 de 
setembro de 1955, o registro do financiamento e a 
concessão de prioridade cambial para os serviços de 
amortização e juros, na forma da legislação em vigor. 

Tudo indica, porém, que a 16 de maio de 
1957, data a partir da qual haverá o agravamento do 
preço CIF do óleo importado, não estará o Pôrto de 
Santos em condições de receber navios petroleiros 
de 45.000 toneladas e 37 pés de calado. E, segundo 
documentos em poder da Petrobrás, êsses navios só 
poderão descarregar no Pôrto de Santos cêrca de 24 
meses depois de indicados os trabalhos de 
dragagem, o que não se sabe quando ocorrerá. 
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Caso não seja construído um novo terminal, a 
balança de pagamento do país sofrerá ainda outro 
ônus, referente à sobrestadia dos navios petroleiros, 
o qual poderá alcançar, como no ano transato e 
sòmente com referência à Refinaria Presidente 
Bernardes, aproximadamente US$ 300.000,00 
(trezentos mil dólares) . 

Com o fim de poupar ao balanço de 
pagamento do país, à indústria de petróleo e à 
economia do Pôrto de Santos os dispêndios, a maior 
na forma acima indicada, propõe-se a Petrobrás a 
instalar e operar, no mais breve prazo que espera 
poder ser de 12 meses, um terminal marítimo em 
mar aberto, nas adjacências do Pôrto de Santos, 
provàvelmente na extremidade nordeste da Praia 
Grande. 

Embora ainda não tenha sido posto em 
prática, no Brasil, a solução alvitrada pela 
Petrobrás desde 1954, e agora reiterada, para o 
problema da descarga dos navios petroleiros, em 
mar aberto tem sido a mesma objeto de aplicação 
eficaz em vários países e em diferentes partes do 
mundo segundo testemunho das Companhias 
fornecedoras de petróleo bruto, anteriormente 
mencionadas. 

Trata-se de instalação simples, verdadeiro 
prolongamento submarino do oleoduto até o 
ponto em que, podendo ser amarrados os navios 
petroleiros a comunicação dêstes com o  
conduto se possa fazer por meio de tubulação 
flexível. 

De acôrdo com estimativa preliminar realizada 
pela Petrobrás, o oleoduto entre o litoral e a Refinaria 
Presidente Bernardes, inclusive tanques, bombas e 
demais equipamentos e a instalação submarina, 
deverá custar US$ 2.639.900,00 (dois milhões 
seiscentos e trinta e nove mil e novecentos dólares) 
e mais 44.200.000,00 (quarenta e quatro milhões e 
duzentos mil cruzeiros). A essa importância em 
moeda nacional deverá somar-se a quantia 
necessária à desapropriação de terreno para 
instalação de tanques e bombas, bem assim para 
passagem do oleoduto, tendo sido êsse dispêndio 
adicional avaliado em Cr$ 130.000.000,00 (cento e 
 

trinta milhões de cruzeiros), no máximo. 
O terminal, em mar aberto, cujo curso foi 

estimado na forma acima indicada, permitirá a 
descarga de 240.000 barris de óleo diàriamente. 
Admitindo-se que possa operar em sòmente 300 dias 
por ano, terá capacidade mais que suficiente para 
recebimento do petróleo bruto destinado à Refinaria 
Presidente Bernardes, mesmo com nova ampliação 
desta última. 

Tendo em vista a poupança de divisas que o 
terminal proporcionará ao país, o dispêndio em 
moeda estrangeira com sua construção será coberto, 
pois, em menos de dois anos. 

O custo de operação das instalações 
propostas, inclusive a transferência do petróleo bruto 
para a Refinaria Presidente Bernardes, será, por sua 
vez, baixíssimo, sendo avaliado em cêrca de Cr$ 
2,00 (dois cruzeiros) por barril, realizando-se a 
amortização do investimento em dez anos e 
operando o oleoduto a dois terços de sua 
capacidade. 

Cabendo à Petrobrás exercer, em nome da 
União, o monopólio da construção e operação de 
condutos de petróleo, no território nacional, nos 
têrmos do artigo 1º, alínea III da Lei número 2.004, 
de 3 de outubro de 1953, propõe-se a Emprêsa a 
construir o oleoduto mencionado, que ligará a 
Refinaria Presidente Bernardes ao ponto de 
amarração e descarga de navios petroleiros, em mar 
aberto. Conquanto considere o terminal dêsse 
oleoduto – instalação simples, conforme se 
descreveu linhas atrás – parte integrante do mesmo, 
pensa a Petrobrás que, por se tratar de instalação 
marítima, à qual se ligarão os navios petroleiros, 
esteja a mesma sujeita à competência dêsse 
Ministério. 

Se deferido o presente pedido, a Petrobrás 
promoverá a elaboração dos estudos e projetos 
definitivos e pormenorizados para a instalação em 
aprêço a fim de apresentá-los a V. Exa. no menor 
prazo possível, com vistas à conclusão da obra no 
período de 12 meses que agora entrevê. Ao  
mesmo tempo, contratará com firmas  
estrangeiras especializadas a assistência técnica ne- 
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cessária à elaboração dêsses estudos e projetos, 
aos trabalhos de construção e à operação inicial das 
instalações”. 

b) Contratou com a Companhia Técnica 
Internacional – Techint o projeto do terminal 
oceânico e do oleoduto que o ligue ao parque de 
tanques da Refinaria Presidente Bernardes, projeto 
êsse em fase final de elaboração e que deverá ser 
apresentado, em prazo curto, ao mesmo Ministério. 

3.5.3 – Em resumo, a Petrobrás tomou, e 
continua tomando, tôdas as providências necessárias. 

3.5.4 – Deve-se notar que a Petrobrás, 
buscando minorar as consequências danosas do 
atraso na construção do terminal negociou e já 
assinou com a “California Transport Corporation” a 
modificação do contrato assinado a 7 de julho de 
1954 para o fim de que o desconto de US$ 0.03 (tres 
centavos norte-americanos) por barril de petróleo lhe 
passe a ser concedido, desde o momento em que se 
iniciar a construção do terminal de águas profundas, 
fora do pôrto de Santos: 

“A importância mencionada no parágrafo 3.01 
(B), para o transporte por petroleiros, será reduzida 
no dia em que se iniciar, conforme definido abaixo, a 
construção do terminal oceânico mencionado na 
Cláusula V-B dêste contrato, de US$ 0.03 por barril, 
sôbre o carregamento completo de petroleo de. 
qualquer embarcação que tenha de ser aliviada para 
o calado próprio, em consequência de não poder o 
petroleiro entrar com segurança, no pôrto de Santos, 
sem ser prèviamente aliviado para êsse calado, e a 
referida redução de US-0.03 por barril, continuará a 
ser concedida sôbre tais carregamentos até que o 
terminal seja concluído e esteja em funcionamento, 
ou até que tenham decorrido 365 dias da data em 
que a construção do terminal começou, conforme 
definido abaixo, prevalecendo dêsses períodos o 
mais curto. A data do início da construção do 
terminal oceânico será considerada como sendo a 
data em que a compradora, notificar à vendedora, de 
que o trabalho físico no terminal tenha sido 
efetivamente iníciado, conforme comprovado a ser 
obtido pela compradora de um engenheiro consul- 
 

tor lincenciado e independente, aceitável pela 
vendedora, e de que êsse trabalho continuará de 
maneira expedita até que o terminal esteja 
concluído. A construção será considerada como 
completada na data em que a compradora notificar 
à vendedora de que o terminal está inteiramente 
pronto para receber e descarregar petroleiros 
totalmente carregados de até 105.000 (cento e 
cinco mil) DWT com um calado máximo de 50 
(cinquenta) pés. Entretanto, se o terminal oceânico 
fôr concluído em etapas progressivas de maneira 
que super-petroleiros menores do que 105.000 
(cento e cinco mil) DWT possam ser recebidos e 
descarregados, a Vendedora terá o direito de fazer 
entregas no terminal oceânico em embarcações de 
até o tamanho máximo que a Compradora notificar 
à Vendedora, periòdicamente, possam ser 
recebidas com segurança e descarregada 
ràpidamente”. 

3.5.5 – Dêsse dispositivo contratual decorrerá 
uma economia de cêrca de US$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil dólares) durante o ano em que se 
deverá estar construindo o terminal. Além disso o 
referido contrato de 7 de julho de 1954 com a 
“California Transport Corporation foi modificado para 
o fim de aumentar o desconto do prêço do barril de 
óleo a partir da conclusão do terminal de águas 
profundas: 

“A Vendedora concorda em que o preço por 
barril, conforme estipulado no parágrafo 3.01 (B) 
para o transporte por petroleiros, será reduzido para 
cada barril de petróleo comprado por fôrça dêste 
contrato que venha a ser descarregado através das 
instalações aqui referidas, de acôrdo com a seguinte 
tabela: 

Petroleiros de até 45.000 DWT inclusive: – 
US$ 0.030. 

Petroleiros de mais de 45.000 DWT até mas 
não incluindo 66.000 DWT – US$ 0.040. 

Petroleiros de 66.000 DWT até mas não 
incluindo 86.000 DWT – US$ 0.050. 

Petroleiros de 86.000 DWT até mas não 
incluindo 90.000 DWT – US$ 0.055. 
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Petroleiros de 90.000 DWT – US$. 0.060. 
Petroleiros de 95.000 DWT até mas não 

incluindo 100.000 DWT – US$ 0.065. 
Petroleiros de 100.000 DWT e mais – US$ 

0.070”. 
3.5.6 – E’ de presumir que, com a crescente 

utilização de super-petroleiros cada vez maiores, a 
economia resultante dêsse novo disposto contratual 
possa alcançar mais de US$ 300.000,00 (trezentos 
mil dólares) por ano. 

3.5.7 – Igual negociação será possível com a 
“Esso Export Corporation”, representando economia 
de divisas substancialmente maior do que a já 
obtida. 

3.6. – Em quanto importa por ano a diferença 
de preço do petróleo comprado, compradas as 
hipóteses de completação e não completação do 
terminal oceânico? 

– Como se vê das cláusulas contratuais 
mencionadas na resposta a primeira pergunta, e 
para as importações anuais médicas previstas, as 
diferentes para mais em dólares norte-americanos 
serão de efetivamente: 

a) 10.725.000 barris fornecidos pela “Esso 
Export Corporation”, com acréscimo de US$ 0.08 por 
barril – US$ 858,000.00. 

b) 5.775.000 barris fornecidos pela “Califórnia 
Transport Corporation”, sem redução de US$ 0.03 
por barril – US$ 175.250.00 

Total: US 1.031,250,00 
3.7. – Quais as providências que a Petrobrás 

já tomou, ou pretende tomar, para evitar que 
problema semelhante venha a surgir com a 
construção de sua projetada Refinaria do Rio de 
Janeiro? 

– A Petrobrás, pelo Ofício PD-294-32616-56, de 
17 de dezembro de 1956, submeteu ao estudo do 
Ministro da Viação e Obras Públicas minuta de Decreto 
(cópia anexa), pela qual solicita autorização para 
instalar, dentro da Bahia de Guanabara, em canal de 
águas profundas e fora das bacias de evolução  
dos portos do Rio de Janeiro e de Niterói, um  
terminal de carga e descarga de petróleo bruto e de- 
 

rivados, ficando isentado pagamento de taxas 
portuárias e outros tributos da mesma natureza. 

3.8. Quais os obstáculos principais com que a 
Petrobrás vem se defrontando no que toca à 
construção de terminais oceânicos – incluídos no 
monopólio da União por fôrça do artigo 1º, inciso III, 
da Lei número 2.604, de 3 de outubro de 1953 – e 
quais as providências de ordem legislativa que a 
Petrobrás julgaria capazes de facilitar o exercício 
dessa sua atribuição específica? 

3.88.1 – O principal obstáculo para a 
construção dos terminais chamados oceânicos é a 
oposição feita pelas concessionárias de serviços 
portuários já existentes nos locais onde se tornam 
necessárias tais instalações. 

3.8.2 – Considerando que as concessões para 
exploração de serviços portuários foram 
estabelecidos em datas nas quais o petróleo não 
ocupava, na importação e na exportação a posição 
impar de que hoje desfruta, verifica-se que as atuais 
instalações portuárias são deficientes no que diz 
respeito ao volume das operações de carga e 
descarga de petróleo e derivados. A técnica de tal 
operação tem evoluido acompanhando o progresso 
dos demais setores ligados à indústria de petróleo. 
São navios de maior capacidade de carga, exigindo 
maiores facilidades nas operações de carregamento 
e descarga, simplificação de métodos, rapidez nas 
manobras e aumento de segurança. O próprio pôrto 
de Santos, apresenta deficiências comprovadas, pela 
necessidade real reconhecida pela própria 
concessionária de ampliar suas instalações 
atuais, assim como o recente incêndio ocorrido, 
debelado que foi com recursos estranhos às 
instalações portuárias. Tal estado de coisas não 
impede, no entanto, que o preço de seus serviços 
seja elevadíssimo. Com efeito enquanto um navio 
de 16.000 toneladas “dead weight” paga em 
Amuay Bay (Venezuela), despesas portuárias de 
US$ 395,15 – que equivalem a cêrca de Cr$ 
26.869,52, à taxa de câmbio livre atual – paga em 
Santos despesas portuárias de Cr$ 384.429,30 – 
ou US$ 5.653.37, à mesma taxa de câm- 
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bio – portanto 14,3 vêzes mais. Do mesmo modo, um 
navio de 20.000 toneladas “deadweight”, que paga 
em Ras Tanura (Arábia Saudita) USO 478.60 de 
despesas portuárias – iguais a Cr$ 32.544,80, ao 
câmbio livre – é, onerado em Santos, por tais 
despesas, em Cr$ 501.056,60 – ou US$ 7,368,48, a 
câmbio idêntico – vale dizer 15,4 vêzes mais do que 
em RasTanura. 

3.8.3 – Parece à Petrobrás que uma definição 
mais precisa do chamado terminal oceânico, como 
incluído no monopólio estatal, propriciaria maiores 
facilidades. Realmente o terminal chamado oceânico 
é e deve ser considerado como simples ponto final 
ou inicial de um oleoduto, e a Petrobrás já é, por 
fôrça da Lei número 2.004, detentora do monopólio 
estatal de construção e operação de oleodutos. 

3.9 – Cópia da ata da reunião realizada, sob a 
Presidência do então Coronel Juracy Magalhães, na 
sede da Petrobrás, entre os diferentes órgãos 
interessados, para discutir o problema da construção 
do terminal marítima para petróleo, no Pôrto de 
Santos. 

– Em anexo, cópia fotostática do relatório da 
reunião especial, convocada pela Petrobrás, para 
estudo do problema, em 11 de junho de 1954, 
presidida pelo Coronel Juracy Magalhães. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. os 
protestos do meu elevado aprêço e atenciosa 
consideração – Janary Gentil Nunes, Presidente. 

 
MINUTA DO DECRETO 

 
O Presidente da República, usando das 

atribuições que lhe conferem o artigo 87, inciso I, da 
Constituição, e nos têrmos da Lei número 2.004, de 
3 de outubro de 1953, 

Considerando que a refinação do petróleo, 
nacional ou estrangeiro, é monopólio da União, na 
forma da Lei número 2.004, de 3 de outubro de 1953; 

Considerando que, ao par da refinação, 
também foi incluído no mesmo monopólio, o 
transporte marítimo do petróleo bruto de origem 
nacional, bem assim o transporte por meio de condu- 
 

tos, de petróleo bruto, nacional ou estrangeiro; 
Considerando que a Petróleo Brasileiro S. A. – 

Petrobrás, é o órgão de execução desse monopólio; 
Considerando que a construção e operação de 

uma refinaria, na área do Rio de Janeiro, pela 
Petrobrás, reclama instalações adequadas para a 
carga e descarga de óleo bruto e derivados, de 
produção nacional ou estrangeira; 

Considerando que tais instalações deverão 
servir, por motivos de segurança e de ordem técnica 
e econômica, exclusivamente à Petrobrás, decreta: 

Art. 1º Fica o Petróleo Brasileiro S. A. – 
Petrobrás órgão de execução do monopólio intituido 
pela Lei número 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
autorizada a instalar dentro da Bahia de Guanabara, 
no canal de águas profundas e fora das bacias de 
evolução dos portos do Rio de Janeiro e de Niterói, 
um terminal de carga e descarga do petróleo bruto 
ou derivados de produção nacional ou estrangeira. 

Art. 2º A Petrobrás é isenta do pagamento à 
União ou a qualquer entidade pública ou privada de 
tributos, tarifa, taxas portuárias ou quaisquer ônus da 
mesma natureza, pela utilização do referido terminal. 

Art. 3º Aplicam-se à Petrobrás, no que 
couberem, as disposições legais e regulamentares 
sôbre as fiscalizações, aduaneiras sanitárias, policial 
e do tráfego, observadas nos portos organizados. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
“NOVO TERMINAL MARÍTIMO PARA A DESCARGA 

DE ÓLEO BRUTO NO PÔRTO DE SANTOS” 
 
Relatório da Reunião Especial convocada pela 

Petrobrás – Petróleo Brasileiro S. A. para estudo do 
problema, em 11 de junho de 1954, com a presença 
das seguintes entidades: 

Companhia Docas de Santos. 
Departamento Nacional de Portos Rios e 

Canais. 
Estrada de Ferro Santos – Jundiaí. 
Oleoduto Santos – São Paulo. 
Esso Export Corporation. 
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Petrobrás – Petróleo Brasileiro S. A. 
Refinaria de Petróleo de Cubatão. 
Frota Nacional de Petroleiros. 
Apresentado ao Sr. Presidente, Coronel 

Juracy Magalhães, pelo Oficial do Gabinete, Dr. 
Nicolau A. Machado, de notas compiladas pelos 
Doutores Leopoldo Miguez e Nicolau R. Machado. 

Representantes das entidades presentes: 
Companhia Docas de Santos – Doutor Otávio 

P. dos Santos – Doutor Clovis Cortes. 
Departamento Nacional de Portos, Rios e 

Canais – Dr. Hildebrando de Góes. 
Estrada de Ferro Santos – Jundiaí – Dr. 

Renato A. Feio. 
Oleoduto Santos-São Paulo – Doutor 

Fernando Teixeira. 
Esso Export Corporation – Mr. G.D. Cownas – 

Mr. Eugenio M. Henderson. 
Esso Standard – Mr. V. de Vicq – Mr. I. B. 

Lownsbury. 
Esso Shipping Company – Cpt. Milton Breece 

– Mr. David V. Newton. 
Califórnia Transport Corporation – Mr. 

George T. Ballou – Mr. A. B. Tanner – Cpt. G. E. 
Lindley. 

Petrobrás – Petróleo Brasileiro S. A. –
Presidente: Coronel Juracy Montenegro 
Magalhães – Diretor: Coronel Arthur Levy – 
Diretor: Engenheiro Irnack Carvalho do Amaral – 
Diretor: Engenheiro João Tavares Neiva de 
Figueiredo – Assistente Chefe de Refinação: Dr. 
Petrônio Barcelos – Assistente-Chefe de 
Indústrias Patroquímicas: Dr. Leopoldo Américo 
Miguez de Mello – Consultor Jurídico: Dr. Carlos 
Medeiros da Silva – Chefe do Gabinete: Senhor 
Vasco de Castro Lima – Oficial de Gabinete: Dr. 
Nicolau R. Machado. 

Frota Nacional de Petroleiros – Comandante: 
Isaac Cunha. 

Refinaria de Petróleo de Cubatão: Dr. Luciano 
de Rose. 

O relato das ocorrências obedecerá à ordem 
de aprensentação dos assuntos pelos 
representantes das diversas entidades. 

O Sr. Presidente, Coronel Juracy Magalhães, 
deu início à reunião agradecendo a presença de 
todos e enunciando a preliminar básica a ser 
estudada: – necessidade da construção dum terminal 
marítimo para descarga de óleo bruto na zona de 
Santos. Pediu, em seguida, a Mr. G. D. Cownas, da 
Esso Export Corporation, que fizesse a exposição de 
seu estudo a respeito do problema enunciado. 

Mr. G. D. Cownas, da Esso Export 
Corporation: 

Como representante da Esso Export 
Corporation, Mr. Cownas, preliminarmente, afirmou 
que a Esso não tem intenção de “vender a idéia” do 
terminal projetado, mas sim de ajudar a Petrobrás no 
estudo para melhor solução do problema de 
descarregamento de óleo bruto na zona de Santos. 

Apresentou o Cpt. Milton Breece Harbor 
Development Export, da Esso Shipping Company, 
que é quem iria dar o resultado, estudo e exame 
feitos por êle no Pôrto de Santos. 

Cpt. Milton Breece, da Esso Shipping 
Company: 

Apresentou 3 princípios fundamentais dêsse 
estudo: 

1º) exame das facilidades atuais no Pôrto de 
Santos; 

2º) exame do que seria necessário para fazer 
as melhorias possíveis no Pôrto de Santos; 

3º) exame geográfico dos arredores do Pôrto 
de Santos, caso fôsse resolvida a construção do 
terminal marítimo. 

1º) As facilidades existentes atualmente são: 
160 metros de cais utilizável, limitado sòmente ao 
emprêgo de petroleiros do tipo T-2; o canal do Pôrto 
só pode ser utilizado por navios de menos de 30 pés 
de calado, limitando, portanto, o seu uso aos 
mencionados T-2. 

2º) Seria necessário dragar o canal da entrada 
da Barra e o do Pôrto para permitir o emprego de 
petroleiros maiores, do tipo “Super Tankers”, de 37 a 
39 pés de calado que necessitam de 42 a 45 pés de 
profundidade para sua navegabilidade. Portanto, tem 
que ser feita dragagem de 2 a 5 metros, em certos 
lugares, para obtermos um canal de 150 metros de 
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largura por 42 pés de profundidade, o que nos 
permite um cálculo estimativo de 6 milhões de 
metros cúbicos de dragagem ao custo aproximado 
de um (1) dólar por metro cúbico, acarretando uma 
despesa geral de 6 milhões de dólares. 

– No caso de dragagem do novo canal (42 pés 
de profundidade por 150 metros de largura) haverá 
constante necessidade de “maintainance dred ging” 
na entrada da Barra e de balizamento do canal por 
meio de boias ou sinaleiros, o que trará dificuldades 
para o tráfego de outros navios nas proximidades do 
Canal. Haveria, ainda, necessidade de mais “bertha” 
para os petroleiros e, ainda assim, a existência de 
guindastes elétricos no caso de inflamáveis constituir 
perigo na descarga de petróleo bruto. 

O Dr. Otávio P. dos Santos, da Companhia 
Docas de Santos, interrompeu o Captain Breece, 
afirmando que a Ilha de Barnabé poderá ser 
convertida para receber óleo cru. 

Prosseguindo sua exposição, o Cpt. Breece 
examinou o custo do emprêgo de petroleiros no 
Pôrto de Santos. 

Além do custo de permanência no Pôrto, há as 
despesas com rebocadores (Cr$ 12.000,00 por 
viagem com acréscimo de 20% aos domingos e 
feriados) e a inconveniência de não poderem entrar 
no Pôrto, a noite, exceto quando não há navios 
ancorados nas proximidades do Canal. Há uma 
espera de 6 horas para cada petroleiro e são 
necessários 16 T-2 por mês e mais três (3) para a 
operação do “lightering” a fim de atender ao 
suprimento atual, o que acarreta uma “demeurrag” 
de 1 a 2 navios por mês. 

Finalmente, o Cpt. Breece fêz o exame do 
terceiro princípio fundamental: exame geográfico dos 
arredores do Pôrto de Santos para a eventualidade 
de ser executada a construção do terminal marítimo. 

Começou pela análise geográfica da zona 
fronteiriça ao Pôrto de Santos. 

Area B – Area Manduba-Guaiuba, 
apresentando condições desfavoráveis para 
ancoragem dos petroleiros por causa do fundo 
pedregoso. 

Area fronteiriça Guarujá – apresentando as 
mesmas condições que a anterior. 

Area A – Praia Grande – apresentando 
condições muito boas de ancoragem devido ao fundo 
arenoso. Esta área A, Praia Grande, oferece as 
vantagens seguintes: 

Mais perto de Cubatão: 
Condições meteorológicas excepcionalmente 

boas; 
O ventos dominantes são: 
49% do tempo, calmos; 
16% do tempo, vento leste; 
9% do tempo, vento sul; 
Mando um total de 75% de tempo favorável, o 

que permite uma média de 28 dias por mês de 
condições muito razoáveis para operações de 
descarga do óleo bruto por meio do terminal 
marítimo. 

Estas informações foram confirmadas pela 
Capitania do Pôrto de Santos e pelo Departamento 
Nacional de Pôrtos, Rios e Canais. 

O estudo preliminar já executado indica a área 
A – Praia Grande – como a melhor para a construção 
do terminal marítimo. 

Em seguida, Mr. G. D. Gomnas, da Esso 
Export Corporation, apresentou Mr. Eugenia M. 
Henderson, “Pipa Line Terminal Export”, da Esso 
Export Corporation, para dar pormenores sôbre  
os estudos feitos para construção do terminal 
marítimo. 

Mr. Henderson explicou primeiro a 
complexidade da descarga de 3 óleos brutos num 
mesmo ponto e por um só oleoduto; em segunda 
forneceu estimativas do custo desta descarga. 

Por meio de “berths” no cais – 11/2 
centavos/dólar por barril. 

por meio de terminal marítimo – 11/2 
centavos/dólar por barril. 

A área melhor para construção do terminal é 
a área A – Praia Grande – que dista apenas 8 
milhas (12,8 em da Refinaria de Cubatão) 
(Manduba-Guaíuba dista 16 milhas) e  
apresenta terreno propício. O oleoduto seria cons- 
  



– 761 – 
 
tituído de 3 milhas submarinas e de 8 milhas em 
terra firme, perfazendo um total de 11 milhas, e o 
número de "berths" que ai é possível construir é, 
pràticamente, ilimitado. 

O custo da construção deste terminal está 
calculado em, aproximadamente, 31/2 a 4 milhões de 
dólares, dependendo de vários fatores, inclusive do 
diâmetro da tubulação que, no caso, deve ser de 16 
polegadas. 

O tempo calculado para a construção do 
terminal é de 8 meses a 1 ano. 

Mr. Comnes retomou a palavra e, mais uma 
vez, afirmou que não é intenção da Essa Export 
Corporation "vender" o terminal. Propôs a seguinte 
pergunta, que considera fundamental: 

– Petrobrás deseja empregar "Super Tankers" 
ou deseja continuar o emprêgo dos T-2? 

A economia mínima proporcionada pelo uso 
dos "Super Tankers" é de 10 a 20 centavos de dólar 
por barril. Para a descarga de 75.000 barris por dia a 
economia será de 21/2 milhões de dólares por ano 
no primeiro caso e de 5 milhões de dólares por ano, 
no segundo caso. Há necessidade urgente de se 
encarar o problema não só no momento presente, 
mas também no futuro, quando, daqui a uns 5 anos, 
o consumo de petróleo será de 100 a 120 mil barris 
diários e essa economia será muito maior. 
Presentemente, o Pôrto de Santos não permite  
o uso de mais de um T-2 e, apesar da possibilidade 
do uso quase imediato da Ilha de Bamabé, insiste na 
importância de se encarar o problema para  
daqui a 5 ou 10 anos. Mesmo com maiores 
facilidades de atracação, persistirão os problemas e 
os perigos da descarga no cais. Há, portanto, 
urgência em se deliberar: – dragagem ou terminal 
marítimo? 

Uma vez resolvido emprêgo do "Super Tanker" 
e encarar-se o problema visando o futuro, cremos 
ser a construção do terminal marítimo a solução 
mais indicada. 

O Sr. Presidente pediu, então, a Mr. George T. 
Pallou, da Califórnia Transport Corporation, que 
externasse a sua opinião. 

Mr. G. T. Bailou da Califórnia Transport 
Corporation: 

Mr. Bailou informou que o uso de "Super 
Tankers" requer uma margem de segurança muito 
grande e que são maiores, neste caso, os riscos de 
colisão. 

Os problemas da "murage" e da segurança do 
Pôrto, que é dificultada pelo grande número de 
navios nêle ancorados, constantemente, são pontos 
importantíssimos a serem resolvidos. 

O Sr. Presidente pede ao Dr. Otávio P. dos 
Santos, da Companhia Docas 4e Santos, para fazer 
uma exposição da situação atual da entrada da Barra 
e do Canal do Parto de Santos. 

O Dr. Clóvis Cortes, a pedido do Dr. Otávio P. 
dos Santos, toma a palavra e afirma que o atual 
Canal tem 11 metros de profundidade em certas 
áreas e que a Barra, em seu lugar mais raso, 
apresenta a profundidade de 870 metros e, afirmou 
ainda que é intenção da Companhia Docas de 
Santos aumentar a profundidade da entrada da Barra 
e do Canal para 13 metros, por meio de dragagem. 

O Dr. Leopoldo Miguez., Assistente de 
Indústrias Petroquímicas da Petrobrás, perguntou 
quanto tempo levaria para a dragagem do canal e da 
entrada da Barra, de modo a permitir o uso dos 
"Super Tankers", que necessitam de 42 pés de 
profundidade. 

O Dr. Hildebrando de Gois, Diretor do 
Departamento Nacional de Portos Rios e Canais, diz 
que não pode fazer uma afirmativa mas que calcula, 
aproximadamente em 2 anos o tempo necessário 
para dragagem da entrada da Barra e do Canal do 
Porto de Santos, ainda assim, êste prazo depende 
de vários fatores que poderão modificá-lo. 

O Sr. Presidente pergunta a Mr. Comuas, da 
Esso Export Corporation em quanto tempo poderá 
ser construído o terminal marítimo. 

Mr. Comnas informa que depois da "green 
light" poderão entregar o terminal marítimo em, 
aproximadamente 12 meses. 

O Sr. Presidente, pergunta se a área  
A – Praia Grande está na zona de 
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concessão da Companhia Docas de Santos e, como 
obtém resposta afirmativa; pergunta a Mr. Comnas 
se pode transferir o financiamento para  
construção do terminal à Companhia Docas de 
Santos. 

Mr. Comnas responde ao Sr. Presidente que 
irá perguntar a seus superiores da Esso Export 
Corporation para depois lhe dar resposta. 

O Sr. Presidente pede à Companhia Docas de 
Santos para fazer, estudos a fim de construir outro 
"berth", até que seja solucionado, definitivamente, o 
problema. 

O Sr. Renato Feio, da Estrada de Ferro 
Santos-Jundiaí, informa ao Senhor Presidente que a 
Companhia TECNIT, encarregada da construção do 
Oleoduto Santos-São Paulo, está em condições de 
construir o terminal marítimo. 

Mr. Comnas explica então, que a supervisão 
da construção do terminal marítimo, certamente, 
deverá caber à Esso, por ser a financiadora. 

Encerrando a reunião, o Sr. Presidente,  
mais uma vez agradece a presença e atenção de 
todos e pede urgência na solução do problema 
encarado. 

Anexo. 
Esquema fornecido pela Califórnia Transport 

Corporation, indicativo da descarga nos petroleiros 
tipo T-2, no Porto de Santos. 

Ao Requerente 
 

AVISOS 
 
Do Sr. Ministro da Agricultura, como segue. 
G. M. Nº 518. 
Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1957. 
Senhor Primeiro Secretario. 
Tenho a honra de transmitir a Vossa 

Excelência, em duas vias as informações com que 
êste Ministério atende ao que foi solicitado pelo 
Requerimento número 60, de 1957, de autoria do 
nobre Senador Mem de Sá relativamente ao Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização requerimento 
êsse encaminhado a esta Secretaria de Estado pelo 
Aviso número 217, de 8 de maio de 1957, dessa 
Casa. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos de minha elevada estima e 
consideração. 

Mario Meneghetti. 
 

INFORMAÇÕES SÔBRE O REQUERIMENTO 
Nº60-57, DO SR. SENADOR MEM DE SÁ 
 
1. Transcrição dos ofícios dirigidos do INIC, 

pelos Srs. Vasco P. Pezzi e Paulo Inacio de Almeida, 
que deram lugar à abertura da sindicância ainda em 
curso naquele Instituto. 

R – Os anexos I e II atendem ao requerido. 
2. Transcrição ipsis verbis das declarações 

prestadas pelos Srs. Vasco P. Pezzi e Paulo Inácio 
de Almeida na mesma sindicância. 

R – Os anexos III e IV satisfazem o que 
solicitado no quesito. 

3. Informar se outras pessoas, além das duas 
citadas, depuseram na aludida sindicância até o dia 
27 de fevereiro último. Caso afirmativo, transcrever 
tais depoimentos. 

R – As únicas pessoas que prestaram 
declarações, reduzidas a têrmo nos autos, durante a 
sindicância realizada na sede do Instituto Nacional 
de Imigração e Colonização (INIC) foram os Drs. 
Vasco Parolni Pezzi e Paulo Ignacio de Almeida. As 
demais pessoas citadas nas declarações prestadas 
por aquêles senhores serão ouvidas em Roma, onde 
prossegue a sindicância. 

4. Transcrição dos dois telegramas, juntos 
pelo Sr. Vasco P. Pezzi aos autos da sindicância, 
firmados pelos funcionários do Serviço Brasileiro de 
Seleção de Imigrantes, em Roma. 

R – Os anexos V e VI satisfazem o que foi 
indagado no quesito. 

5. Teor das cartas dos funcionários contratados 
do mesmo Serviço, em Roma, Srta. Liliana Finucci e 
Ernesto Visani, que acusam o Sr. Paulo Inacio de 
Almeida de prática de irregularidades. 

R – Os documentos referidos no quesito 
constituem os anexos VII e VIII. 

6. Informar-se se o Sr. Paulo  
Inácio de Almeida juntou documentos ou  
ualquer espécie de provas aos autos de 
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sindicância e, em caso afirmativo, transcrevê-los 
integralmente. 

R – O Sr. Paulo Ignácio de Almeida ilustrou 
suas declarações com os quadros demonstrativos e 
notas explicativas que constituem os anexos IX e X. 

7. Se é certo que o Sr. Ernesto Visani firmou 
algum documento de retratação; se tal documento 
figura nos autos, e, em caso positivo, transcrevê-lo 
verbum ad verbum. 

R – O Sr. Ernesto Visani, na carta que dirigiu 
ao Dr. Vasco P. Pezzi em 31 de dezembro de 1956 
(anexo VIII), ao mesmo tempo em que acusa o Dr. 
Paulo Ignácio de Almeida da prática de 
irregularidade no exercício da Chefia do Serviço, 
confessa que as prestações de contas por êle, 
Visani, elaboradas, buscavam-se nos comprovantes 
fornecidos pelo Doutor Almeida e, conclui, no último 
parágrafo da aludida carta, afirmando que "A única 
queixa que posso fazer é que queria ter expediente 
mais regular e que a minha tarefa seja bem 
executada". O Presidente do Instituto considerou a 
atitude dúbia do funcionário Ernesto Visani uma 
retratação à acusação que formulou contra o dr. 
Paulo Ignácio de Almeida, muito embora não tivesse 
o referido funcionário firmado qualquer documento, 
retratando-se, expressamente, daquela acusação. 

O que porém, determinou a dispensa do Sr. 
Visani foi o fato de ser êle quem elaborava as 
prestações de contas do Dr. Almeida, prestações 
essas que denunciou como fictícias, na carta que 
dirigiu ao Dr. Pezzi. Daí, configurar-se uma das 
alternativas; ou de conivência com o procedimento 
imputado ao Dr. Almeida ou imperdoável acusação 
contra o seu superior. Em qualquer das hipóteses, 
impunha-se a dispensa do servidor em questão. 

8. Transcrição do parecer da Procuradoria do 
INIC, proferido nos autos da sindicância, indicando o 
nome do Senhor Procurador que o subscreveu. 

R – O relatório firmado pelo procurador, Dr. 
Afonso Carlos Agapito da Veiga, constitui o anexo XI. 

9. Transcrição das conciderações que 
fundamentaram o ato de exoneração do Sr. Vasco P. 
Pezzi, aplicando-lhe pena disciplinar. 

R – O anexo XII é urna cópia autêntica do 
inteiro teor do despacho exarado pelo Presidente do 
Instituto, através do qual foram exonerados os 
Doutores Vasco Parolini Pezzi e Paulo Ignácio de 
Almeida e o funcionário Ernesto Visani. 

10. Transcrição do telegrama dirigido pelo Sr. 
Vasco P. Pezzi Q Presidência do INIC, em que 
comunicava sua vida ao Brasil, informando a data 
em que o mesmo foi expedido em Roma. 

R – Não foi encontrado nos arquivos do 
Instituto o telegrama. que teria sido dirigido pelo Dr. 
Vasco Parolini Pezzi à administração anterior. 

11. Informar se consta dos autos de 
sindicância uma carta firmada pelos Drs. Divino 
Ramos e Hélio Castro, dirigida ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República e, caso afirmativo, 
transcrevê-la, esclarecendo a data de sua juntada ao 
processo. 

R – Não consta dos autos da sindicância o 
documento referido no quesito. 

12. Informar se foram juntados aos  
autos da sindicância os recibos, constantes das 
prestações de contas do Serviço Brasileiro de 
Seleção de Emigrantes,. em Roma, relativos aos 
vencimentos da Srta. Liliana Finucci e Sr. Ernesto 
Visani, referente aos meses de agôsto e setembro de 
1956, indicando a data em que tais recibos foram 
apresentados como documentos de despesas 
efetuadas. 

R – Sim. Os recibos correspondentes aos 
vencimentos da Srta. Liliana Finucci, dos meses de 
agôsto e setembro de 1956, constituem os 
documentos números 25 e 42 da última prestação de 
contas do Sr. Paulo Ignácio de Almeida, e estão 
datados de 25 e 30 de setembro de 1956, 
respectivamente. (Anexos XIII e XIV). 

Quanto aos recibos referentes aos vencimentos 
do Sr. Ernesto Visarei, constituem os documentos 
números 24 e 41 da referida prestação de contas e 
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estão igualmente datados de 25 e 30 de setembro de 
1956 (Anexos XV e XVI). 

13. Informar se o Dr. Paulo Ignácio de 
Almeida foi demitido do pôsto que ocupava no 
mencionado Serviço, em 27 de janeiro de 1956, 
transcrevendo, caso positivo, a portaria de demissão 
e, ainda, quais os motivos e a data de sua 
recondução ao mesmo cargo. 

R – A Diretoria Executiva do Instituto Nacional 
de Imigração e Colonização, através da Resolução 
número 41, de 11 de janeiro de 1956, resolveu 
"recolher" os membros do Serviço Brasileiro de 
Emigrantes na Europa, Doutores Paulo Ignácio de 
Almeida e Fernando Jorge da Rocha. 

Em seguida, isto é, em 27 de janeiro de 1956, 
foram lavrados as Portarias números 46 e 47, 
publicadas no "Diário Oficial" de 6 de novembro de 
1956, página 2.102", dispensando os referidos 
Senhores das funções que exerciam na aludida 
Comissão. 

Acontece que tais Portarias de dispensa foram 
tornadas sem efeito pela Diretoria Executiva, em 
reunião realizada em 15 de março de 1956. Daí a 
Portaria número 336, de 20 de agôsto de 1956, 
publicada no "Diário Oficial" de 27 de novembro de 
1956, página número 22.428. 

Seguem cópias da Resolução nº 41, de 1 de 
janeiro de 1956, das Portarias 46 e 47, de 27 de janeiro 
de 1956, da ata de 44ª Reunião da Diretoria Executiva, 
realizada em 15 de março de 1956 e da Portaria 
número 336 supra referida. Anexos XVII a XXI) . 

Não se concretizou, portanto, a dispensa do 
Dr. Paulo Ignácio de Almeida da Chefia da 
Comissão, em. 27 de janeiro de 1956. 

Com a nova estrutura dada ao Serviço de 
Seleção, o Dr. Pulo Ignácio de Almeida foi confirmado na 
Chefia do Serviço, pela Portaria nº 450, de 29 de outubro 
de 1956, da qual também segue cópia. (Anexo XXII). 

14. Transcrever a exposição de  
motivos, encaminhada pela Presidência  
do INIC, através do Exmo. Sr. Ministro 
 

da Agricultura, ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República na qual se indicou o nome do Sr. 
Vasco P. Pezzi para o cargo de Coordenador da 
Imigração Européia, com sede em Roma. 

R – Não foram encontrados nos arquivos do 
Instituto o original ou qualquer cópia da exposição de 
motivos aludida ao quesito. 

15. Informar as razões que determinaram a 
Presidência do INIC a abrir uma simples sindicância 
para apurar as denúncias de irregularidades no 
Serviço Brasileiro de Seleção de Emigrantes, bem 
como as que levaram o atual Presidente a prosseguir 
na sindicância ao invés de mandar instaurar inquérito 
administrativo consoante preceitua o Estatuto dos 
Funcionários Públicos. 

R – As razões que levaram a Presidência do 
Instituto a instaurar a sindicância devem estar 
consubstanciadas no seguinte despacho: 

Em face das recíprocas acusações entre os 
Senhores Paulo Ignácio de Almeida e Vasco P. 
Pezzi. Chefe do Serviço Brasileiro de Seleção de 
Emigrantes, na Europa e Coordenador Geral das 
Emigrações Européia para o Brasil, respectivamente, 
determino: dêsse processo ao de número 454-57, 
que versa o mesmo assunto; 

b) que se providencie, com urgência, a 
tradução da carta de fls. 2 a 6 do processo nº 455-
57; 

c) que se encaminhe o presente processo à 
Procuradoria para que indique um de seus  
membros para proceder sindicância sigilosa, ouvindo 
os Senhores Vasco Pezzi e Paulo Ignácio de 
Almeida, e indicando as medidas que julgar 
necessárias à preservação do bom nome da 
administração brasileira no exterior. Em 17 de. 
janeiro de 1957 assinado) P.D.G. Freitas. (Anexo 
XXIII). 

A Presidência do Instituto não esta- processo 
administrativo previsto nos artigos 217 e seguintes 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis  
da União, em primeiro lugar porque o regime dis- 
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ciplinar do Estatuto não se aplica ás pessoas em 
questão, pois os cargos de Chefe e Coordenador 
Geral do Serviço Brasileiro de Seleção de Imigrantes 
na Europa, não tendo sido criando por lei, não são 
cargos públicos, como tais definidos no artigo 2º da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, que dispõe: 

Art. 2º Para os efeitos dêste Estatuto, 
funcionário é a pessoa legalmente investida em 
cargo público; e cargo público é o criado por lei, com 
denominação própria, em número certo e pago pelos 
cofres da União". 

Por outro lado, ainda que tais cargos 
houvessem sido criados por lei, os seus ocupantes 
neles são investidos em comissão, sendo, assim, 
demissíveis "ad nutum". 

Nestas condições, não havia por que 
instaurar-se o processo administrativo previsto no 
Estatuto, para apurar irregularidades que podem ser 
apuradas através da sindicância procedida por 
ordem da Administração anterior e que prossegue, 
em Roma, por ordem do Presidente do Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização. 

A sindicância, por sua vez, tem a dupla 
vantagem, de apurar não só as denúncias trazidas 
ao conhecimento do Presidente do Instituto, como 
tôda e qualquer outra irregularidade praticada no 
Serviço de Seleção, e de não acarretar as despesas 
em que teria forçosamente de incorrer o Instituto, 
com o transporte e estadia, em Roma, de uma 
Comissão de Inquérito. 

A verificação da procedência, ou não, das 
acusações está dependendo do término da 
sindicância, sendo certo que se ficarem apuradas as 
faltas funcionais que são atribuídas ao Dr. Paulo 
Ignácio de Almeida, será determinada a abertura do 
inquérito administrativo previsto no Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, para o único 
efeito de ser apreciada sua situação funcional, não 
como ex-Chefe do Serviço de Seleção em Roma, 
mas como funcionário público, estável, que é, do 
Ministério da Agricultura. 

SERVIÇO BRASILEIRO DE SELEÇÃO DE 
EMIGRANTES NA EUROPA 

 
Excelentíssimo Senhor Doutor Procópio Duval 

Gomes de Freitas, 
DD. Presidente do Instituto Nacional de 

Imigração e Colonização. 
Carimbo do INIC. 
Protocolo Geral. 
15-Jan. 1957. 
Nº 455. 
Objetivando comprovar os fatos graves por 

mim levados aos conhecimento de V. Exa. 
verbalmente no dia 14, encaminho-lhe os 
documentos anexos em que se narram graves 
irregularidades ocorridas no Serviço Brasileiro de 
Seleção de Emigrantes na Europa, sediada em 
Roma. 

Ocorre salientar que as sobreditas 
irregularidades chegam ao meu conhecimento 
precisamente na data em que elas me foram 
comunicadas, muito embora estivesse em Roma no 
pleno exercício de minhas funções de Coordenador 
do aludido serviço, desde o dia 27 de setembro de 
1956. 

Na certeza de que V. Exa. determinará as 
providências que os fatos lamentàvelmente 
comportam e impõem, quero manifestar a V. Exa. o 
meu expresso desejo de prestar as informações que 
entender necessárias e no momento exato em que 
as julgar oportunas. 

Aproveito o ensejo para testemunhar a V. Exa. 
os protestos do meu mais profundo respeito. 

(assinado) Vasco P. Pezzi. 
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1957. – Está 

conforme o original. – Em 18 de março de 1957. – (a) 
Lygia M. Moreira, Of. Adm., classe J – Confere: 
Dulce C. Silva, – datilografo D – Confere: – Em 18 de 
março de 1957 – (a) Therezinha Cintra, Escriturário, 
classe F. – Confere: Neuza C. C. Reis, Of. Adm., 
classe K. 
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INSTITUTO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E 
COLONIZAÇÃO 

 
Serviço Brasileiro de Seleção de  Emigrantes na 

Europa 
 
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1957. 
SBSEE/S.N. 
Sr. Presidente: 
Carimbo do INIC. 
Protocolo de entrada 15-Jan. 1957. 
Nº 454. 
Conforme comunicação que dirigi a Vossa 

Excelência, em cabograma de 8 do corrente, 
transportei-me a esta Capital por motivo de serviço, o 
qual consiste na necessidade de, pessoalmente 
trazer ao conhecimento de Vossa Excelência fatos 
de indiscutível gravidade. Antes de fazê-lo, no 
entanto, peço permissão a Vossa Excelência para 
ressaltar, de logo, que desde o dia 26 de dezembro 
do ano findo não mais ingressei nas dependências 
do Serviço Brasileiro de Seleção de Emigrantes na 
Europa, não obstante ser o seu chefe, pelo fato de 
ter sido mudada a fechadura da porta que lhes dá 
acesso. Essa mudança se fêz por ordem do Sr. 
Vasco Parolini Pezzi, que ali exerce as funções de 
Coordenador-Geral das Emigrações Européias para 
o Brasil. 

Como decorrência natural dêsse fato, não 
mais posso me responsabilizar, não só pelo que ali 
tenha ocorrido posteriormente àquela data, mas 
ainda pela fiel guarda e conservação dos bens e 
documentos que se achavam no mesmo Escritório. A 
propósito, cabe-me acrescentar que tenho 
informações no sentido de que foi violada a minha 
mesa, em cujas gavetas existiam não só documentos 
de interêsse dêsse Instituto, bem assim papéis meus 
particulares. 

Por isso mesmo, não pude dar imediato 
cumprimento à ordem que Vossa Excelência me 
transmitiu, pelo telegrama nº 24, de 8 também dêste 
mês, no sentido de ser novamente depositado na 
Unione di Banche Svizzere o saldo de US$ 
33.175,73, que naquele telegrama se comunicava 
liberado. 

Da mesma maneira, não me foi possível, sem 
acesso, como estou, aos documentos que se 
encontram na sede do Serviço, enviar a Vossa 
Excelência apresentação de contas correspondente 
a uma parcela de US$ 20.000,00, a última que 
despendi no ano findo. 

Feita, inicialmente, a ressalva acima, permita-
me Vossa Excelência expor os fatos, dos quais 
participei ou pela forma como chegaram os mesmos 
ao meu conhecimento: 

1. Durante o Natal, regressei a Roma, 
procedente de Viena, para efetuar os pagamentos 
mensais do Escritório do Serviço Brasileiro de 
Seleção de Emigrantes na Europa. No dia 27, voltei 
à capital austríaca, acompanhado da Secretária do 
Serviço, Dª Aída Montagna, para prosseguir no 
trabalho de encaminhamento de refugiados 
húngaros, que vem sendo realizado por 
determinação de Vossa Excelência. 

2. No dia 2 de janeiro chegaram a Viena os 
Senhores Vasco Pezzi, Doutor Antônio Hélio de 
Castro e Divino Ramos. O Sr. Pezzi, logo após a sua 
chegada, veiculou, na minha presença e 
verbalmente, dúvidas sôbre a regularidade da minha 
administração, comentários êsses que se baseavam, 
segundo o Sr. Pezzi, em denúncia de uma 
funcionária italiana que, dias antes, fôra por mim 
despedida do Serviço. 

3. Considerei que o mais acertado seria 
regressar a Roma, logo que o serviço o permitisse e 
em companhia do mesmo Sr. Pezzi, a fim de, à vista 
da documentação existente e na presença daquela 
antiga funcionária, ou de qualquer outro interessado, 
esclarecer quaisquer fatos referentes à minha 
gestão. 

4. Assim foi feito. Cheguei a Roma, em 
companhia do Sr. Pezzi, no dia 5 de janeiro, por volta 
das 19,00 horas. Alegando ser muito tarde e ter um 
compromisso para jantar na Embaixada, o Sr. Pezzi 
excusou-se de ir diretamente aos nossos Escritórios, 
como lhe fôra por mim sugerido. No dia  
imediato, domingo dia 6, procurei o Senhor Pezzi em 
sua casa, para irmos juntos à sede do Serviço, 
quando me declarou que, possivelmente, viajaria pa- 
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ra o Brasil, recusando-se, assim, mais  
uma vez, a acompanhar-me à sede do  
Serviço. 

Efetivamente, soube que o Sr. Pezzi viajou 
para o Brasil naquele dia. 

5. Impedido de trabalhar no dia 7, por motivo 
de doença, no dia 8, ao chegar ao escritório, deparei 
com os seguintes fatos: 

a) A fechadura da porta principal do escritório 
do Serviço Brasileiro de Seleção de Emigrantes na 
Europa fôra mudada, impossibilitando, assim, 
pudesse eu penetrar na sede do Serviço  
que se encontra sob a minha chefia em virtude  
de nomeação de Vossa Excelência a que  
precedeu autorização do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República. Comuniquei o  
ocorrido, imediatamente, ao Senhor Embaixador do 
Brasil em Roma, pelo ofício cuja cópia anexo ao 
presente. 

Essa violenta insubordinação comporta, no 
momento dois comentários: 

Evidencia ela o motivo pelo qual o Sr.  
Pezzi se recusou, por duas vêzes, a acompanhar-me 
à sede do Serviço e, do mesmo passo,  
caracteriza a sua responsabilidade no abuso 
praticado; 

Não recorri aos ofícios de um serralheiro,  
para penetrar no recinto do Serviço que dirijo,  
porque teria de invocar a assistência da Polícia 
italiana, não só para fazê-lo, mas, ainda, para 
ressalva de minha responsabilidade. Basta  
enunciar aquilo a que me veria obrigado para 
compreender-se a sua impossibilidade, em defesa do 
bom nome do nosso país e dos seus serviços 
públicos. 

b) verifiquei, igualmente, que a funcionária  
que dispensara no dia 26 de dezembro, fora 
readmitida pelo Senhor Pezzi no dia seguinte, sem 
que, para isso, tivesse êle qualidades ou 
autorização; 

c) Soube, ainda, em virtude do que me 
declarou o funcionário do Serviço, em encontro 
casual, que após a minha partida para Viena (27 de 
dezembro), as gavetas da minha mesa de trabalho, 
 

que continham papéis do próprio serviço e 
documentação particular, foram violadas por ordem 
do Sr. Pezzi. 

6. Dada a indisfarçável gravidade dos fatos 
que acabo de expor, tenho o dever de solicitar a 
Vossa Excelência, para sua apuração, a abertura de 
inquérito administrativo que, se Vossa Excelência 
assim o entender, poderá se estender à minha 
gestão na direção do Serviço Brasileiro de Seleção 
de Emigrantes na Europa, pois, estou pronto para 
prestar quaisquer esclarecimentos e demonstrar a 
regularidade dos trabalhos que superintendi. 

Aguardando as instruções de serviço, que Vossa 
Excelência houver por bem me transmitir, aproveito a 
oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os 
meus protestos de alta estima e distinta consideração. 
– Paulo Ignácio de Almeida, Chefe do Serviço Brasileiro 
de Seleção de Emigrantes da Europa. – Está conforme 
o original. – Em 18 de março de 1957. – Lygia M. 
Moreira, Of. Adm. J. – Confere: Em 18 de março de 
1957. – Therezinha Cintra, Escriturária, F. – Confere: 
Dulce C. Silva, dat. D. – Confere: Neuza C. C. Reis, 
Oficial Administrativo, K. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E 

COLONIZAÇÃO 
 

Serviço brasileiro de seleção de imigrantes na 
Europa 

 
SBSEE/S.N.: 
Roma, 9 de janeiro de 1957. 
 

Confidencial 
 
Senhor Embaixador: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, por motivo de serviço, sigo amanhã, 
10 do corrente, via aérea, para o Brasil. 

2. Permito-me, ainda, "data venia",  
informar a Vossa Excelência que esta viagem de 
serviço se prende ao fato de, regressando de  
Viena, onde me encontrava, trabalhando junto à 
nossa Embaixada na emigração de Refugiados 
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Húngaros, não pude entrar na sede em que funciona 
o Serviço Brasileiro de Seleção de Emigrantes na 
Europa, o qual chefio, em virtude da mudança da 
fechadura da porta principal. 

3. As razões que levaram a efeito tal 
modificação dizem respeito a questões internas 
daquele Serviço que espero, em relatório, transmitir, 
pessoalmente à Presidência do Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, no Rio de Janeiro, 
solicitando as providências cabíveis ao caso. 

Renovando os, meus melhores agradecimentos 
pelas atenções com que sempre me distinguiu, 
pessoalmente e como Chefe dêste Serviço, aproveito a 
oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os 
protestos da minha alta estima a elevada consideração. 

(assinado) Paulo Ignacio de Almeida, Chefe do 
Serviço .Brasileiro de Seleção de Emigrantes na 
Europa. 

A Sua Excelência Senhor Embaixador Adolpho 
de Alencastro Guimarães, Embaixador do Brasil em 
Roma. 

Esta conforme o original, em 18 de março de 
1957: (a) Lygia L. Moreira. 

Confere.Em 18 de março de 1957. (a) 
Therezinha Cintra, Escriturário "F". 

 
TÊRMO DE DECLARAÇÕES QUE PRESTA 

O DR. VASCO PEZZI 
 
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de 

mil novecentos e cingüenta e sete, na sala 1004 do 
décimo andar do edificio sito no Largo de São 
Francisco, numero trinta e quatro, sede do Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização, presentes o 
Dr. Afonso Carlos Agapito da Veiga, Procurador do 
referido Instituto, designado pelo Senhor Procurador-
Geral para se incumbir da sindicância ordenada pelo 
Sr. Presidente do Instituto, no despacho exarado a 
fls. 11 do processo 155-57, e as testemunhas abaixo 
assinadas, compareceu o Doutor Vasco Parolini 
Pezzi, brasileiro, casado, residente nesta cidade à 
Praia do Flamengo, 284, o qual prestou as 
declarações que se seguem: Declarou que exerce em 
Roma as funções de Coordenador Geral das Emi- 
 

grações Européias para o Brasil, em virtude da 
Portaria de nomeação nº 368, de 11 de setembro de 
1956, do Senhor Presidente do Instituto; que no 
entender do declarante, é êle Superior hierárquico do 
Senhor Paulo Ignácio de Almeida, Chefe do 
Escritório de Seleção, digo, Chefe da Comissão 
Brasileira de Seleção de Emigrantes na Europa; que 
no dia 27 de dezembro de 1956, o declarante  
estava em sua residência em Roma, quando recebeu 
telefonema do Doutor Deraldo Padilha, Selecionador 
da Comissão, o qual perguntou ao declarante  
se êle sabia da exoneração da funcionária Finucci 
Liliana; que o declarante informou ao referido  
Doutor Padilha que não sabia de tal exoneração e 
que ficava surprêso porque o Paulo, comigo digo, 
com êle conversara na véspera e na manhã  
daquele dia e nada lhe contara a respeito; que nessa 
ocasião o Dr. Padilha informou ao declarante  
que a funcionária Liliana se encontrava no escritório 
comercial do Brasil em Roma, lastimando-se da 
intempestiva exoneração, que segundo o Dr. Paulo 
Almeida fôra conseqüência de exigência do  
Senador Cunha Melo, o qual no momento se 
encontrava na Europa; que logo em seguida o 
declarante se dirigiu ao escritório da Comissão de 
Seleção e que cêrca das dez horas daquele dia ali 
compareceu a funcionária Liliana que fôra  
buscar o cheque correspondente aos seus 
vencimentos até o dia 26, digo, aos seus 
vencimentos em atraso; que nessa ocasião o 
declarante perguntou o que tinha havido entre ela e o 
Doutor Paulo Almeida, tendo obtido como  
resposta uma longa narrativa que depois foi 
consubstanciada na carta de fls. 2 a 6, da referida 
Liliana, dirigida ao declarante a pedida dêste; que o 
que consta da referida carta correspondente 
exatamente ao que foi narrado por Liliana ao 
declarante naquela tarde do dia 27 de dezembro; 
que o declarante considera da mais suma gravidade 
os fatos narrados na aludida carta, e custou mesmo 
crer naquilo que lhe fôra relatado, muito embora a 
carta fizesse referência ao chefe digo cheque, 
emitido pelo Dr. Paulo em favor de Liliana contra o 
Banco Nacional do Trabalho, o que por si só já 
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constituiria seria irregularidade, porque todo o 
pessoal da Comissão de Seleção, naquela data de 
27 de dezembro, ja havia recebido não só os 
vencimentos de novembro, na época normal, isto e, 
digo, e por adiantamento, a metade dos vencimentos 
do mês de dezembro; que o cheque emitido em favor 
de Liliana na importância de duzentos e noventa e 
cinco mil liras, correspondia aos vencimentos em 
atraso significava estarem os mesmos sendo pagos 
com um atraso incompreensível; que o declarante 
procurando apurar o que lhe fôra relatado por Liliana, 
mandou chamar o funcionário Ernesto Misani, o qual 
interpelado sôbre os fatos, não só confirmou o que 
se passara com a funcionaria Liliana como the 
afirmou que com relação a êle, o Dr. Paulo procedia 
da mesma maneira, isto e, fazia pequenos 
adiantamentos, conseguidos, alias com grande 
esfôrco, mas exigia de ambos os funcionários os 
recibos correspondentes no vencimento mensal de 
cada um, cento e cinqüenta dólares, sem o 
pagamento correspondente; que ditos recibos eram 
encaminhados a sede do Instituto, nas prestações de 
compras como comprovantes de pagamento 
efetuado; que essa declaração feita pelo funcionário 
Visani mais grave se afigurava ao declarante dado 
que era êle quem organizava as prestações de 
contas que o Doutor Paulo remetia para o Instituto; 
que em face de tais declarações do funcionário 
Visani, o declare, digo, declarante, pediu ao mesmo 
que confirmasse tais declarações por escrito, o que 
foi feito através da carta de fls. 7 e 8 do processo; 
que nesse mesmo dia 27 o Dr. Paulo havia 
embarcado pela manha para Viena a fim de atender 
ao problema dos refugiados húngaros; que o 
conhecimento de tais fatos pelos membros da 
Comissão de Seleção, na sue totalidade, exceção feita 
a Senhora Aida Montagna, que partira para Viena na 
manhã do dia 28, criou um ambiente de mal estar a ate 
de repulse a todos os Membros da Comissão em 
relação ao procedimento do Senhor Paulo de Almeida; 
que o declarante esclarece que sempre recebeu  
os seus vencimentos contra recibo da importância  
que realmente lhe era pago, a que nunca re- 
 

cebeu adiantamentos; que no dia 2 de janeiro do 
corrente ano o depoente embarcou para Viena, em 
companhia do médico Dr. Hélio Castro, e do  
Doutor Divino Ramos, selecionador da Comissão, 
em objeto de serviço, que uma vez em Viena 
encontrou-se com o Doutor Paulo Almeida; a quem, 
numa sala reservada da Embaixada, e em presença 
do Dr. Divino e do Dr. Hélio, deu conhecimento da 
grave denúncia recebida; que o Dr. Paulo, com 
grande surprêsa para o declarante, não repeliu, 
como seria de esperar, tão grave denúncia; que 
admitiu pudesse ter havido irregularidades, mas que 
era um homem honesto; que tendo o declarante lhe 
sugerido o seu afastamento da chefia para que se 
fizesse a sindicância a respeito dos grandes fatos 
contra êle articulados, repeliu a idéia, e só apelava 
para o declarante e para o Dr. Divino e para o Dr. 
Hélio, que não se procedesse inquérito a respeito; 
que o declarante apelou invocando a sua qualidade 
de pai de família, digo que o Dr. Paulo Almeida 
invocando a sua qualidade de chefe de família, pai 
de três filhos, rogava ao declarante e aos demais 
membros da Comissão presentes, que 
contemporizasse a fim de lhe permitir procurar 
colocação outra, aludindo mesmo a uma oferta que 
recebera da FAO para uma colocação na Índia; que 
o declarante respondia a todos os apelos,  
dizendo não poder deixar de levar ao conhecimento 
das autoridades superiores do Instituto os fatos 
irregulares contra êle articulados, porque infringiam 
às normas da moralidade pública, normas  
estas tão proclamadas e ciosamente resguardadas 
pela administração pública brasileira; que as 
reuniões em Viena, se sucederam nos vários dias 
que se seguiram, entre o declarante, o Dr. Paulo, Dr. 
Divino e o Dr. Hélio, não se tendo chegado  
a uma solução, que no ver do declarante, era  
a única que se impunha no momento –  
a sua exoneração, a exoneração do Dr.  
Paulo – de livre e espontânea vontade, ou o seu 
afastamento da chefia, para que se pudesse 
proceder a uma rigorosa sindicância, não só  
dos fatos apontados nas cartas, mas, também, dos 
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comprovantes de despesas anexas às prestações de 
contas; que a tudo o Doutor Paulo recusava, 
suplicando ao declarante e aos demais membros da 
Missão que assistiram a essas reuniões, que não 
solicitassem abertura de inquérito, porque isto 
poderia causar a sua ruína; que finalmente, o 
declarante terminou por aceder à seguinte 
combinação: vir ao Rio trazer ao conhecimento do 
Instituto, em caráter confidencial, as profundas e 
graves irregularidades que o Dr. Paulo praticara e 
aguardar a sua vinda a esta capital para, de acôrdo 
com as autoridades superiores do Instituto, encontrar 
uma solução para o assunto. Em seguida, dado o 
adiantado da hora, resolveu o encarregado da 
sindicância, dar por encerradas as presentes 
declarações, e designar o próximo dia 21 do 
corrente, às 14 horas, para prosseguir na apuração 
do fato, do que ficou ciente o declarante. Do que eu, 
Elizabeth Tinoco, secretária, datilografei e assino 
juntamente com o Encarregado da sindicância, o 
declarante e as testemunhas. (a) Vasco Parolini 
Pezzi, Affonso Carlos, Agapite da Veiga, Elisabeth 
Tinoco. Testemunhas: Moacyr Féliz de Oliveira, 
Fernando Degrazia. 

 
ADITAMENTO AO TÊRMO DE DECLARAÇÃO QUE 

PRESTA O DOUTOR VASCO PEZZI 
 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 

1957, na sala 1004, do décimo andar do edifício sito 
no Largo de São Francisco, número 4, sede do 
Instituto Nacional de Imigração e Colonização, 
presente o Doutor Affonso Carlos Agapito da Veiga, 
compareceu o Doutor Vasco Parolini Pezzi, 
qualificado à fls. o qual em aditamento às 
declarações anteriormente prestadas, as quais 
ratifica, declarou mais que antes de partir de Viena 
para Roma, onde chegaram juntos na dia 5 à  
noite, o declarante comunicou ao Dr. Paulo, sempre 
na presença do Dr. Divino e do Doutor Hélio, que 
havia mandado mudar a chave externa do  
escritório, mudança essa executada pelo  
Doutor Padilha; que ao declarante se afigurou 
 

tal mudança de chave medida de elementar 
prudência, segurança e acauteladora dos interêsses 
do serviço, e fôra por êle determinada na qualidade 
de coordenador, conseqüentemente pessoa de mais 
alta graduação hierárquica em Roma; que no dia 
seguinte, pela manhã, domingo, dia 6, o Dr. Paulo, 
antes da partida do declarante de Roma, estêve em 
sua residência, na Rua Veccharelli, 8, a fim de lhe 
renovar o angustiado apêlo de não pedir a abertura 
de inquérito mas aguardar a sua vinda para o Brasil, 
o que se verificaria dentro de alguns dias; que, de 
fato, o declarante aqui chegado a uma hora da 
madrugada do dia dez, às dez horas da manhã do 
mesmo dia, fazia ao Presidente do Instituto, em 
caráter estritamente reservado, um longo e 
pormenorizado relatório dos lamentáveis 
acontecimentos; que o declarante nesta ocasião, 
transmitiu ao Presidente o apêlo que o Dr. Paulo lhe 
fizera, deixando a solução naturalmente a critério da 
Presidência; que o Senhor Presidente do Instituto, 
Dr. Procópio Duval Gomes de Freitas, manifestou 
expressamente ao declarante reconhecer serem 
graves os fatos contra o Doutor Paulo articulados 
pelos funcionários contratados do serviço, e que 
justificavam plenamente a vinda do declarante ao 
Brasil e lhe fêz ciente que à tarde daquele mesmo 
dia reuniria a Diretoria Executiva para expor, em 
caráter confidencial, a lamentável ocorrência; que à 
noite dêsse mesmo dia, quando se encontrava em 
sua residência, na Praia do Flamengo, 284, aí 
compareceu o Doutor Rafael Peres Borges, chefe 
do Gabinete do Presidente, a quem também expôs 
em caráter reservado, a denúncia dos funcionários 
contratados, e que acusando o Dr. Paulo da  
prática de atos infringentes da moralidade pública; 
que o Doutor Rafael também reconheceu legítima, 
normal e correta a atitude do declarante vindo  
para o Brasil para trazer ao conhecimento das altas 
autoridades do govêrno, as ocorrências irregulares e 
desonestas que eram praticadas, segundo a 
acusação dos funcionários contratados  
pelo Dr. Paulo na chefia do Serviço Brasileiro  
de Seleção de Emigrantes na Europa; que o 
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nosso Embaixador em Roma, Adolfo Alencastro 
Guimarães, ao tomar conhecimento dos fatos pelos 
declarantes a êle relatados, manifestou, de imediato, 
integral repúdio ao incorreto procedimento do Dr. 
Paulo, tendo sugerido ao declarante que alvitrasse 
ao Presidente o nome do Ministro Arísio  
Vianna, ex-Diretor do DASP, para proceder  
ao inquérito que tal denúncia naturalmente iria  
dar lugar e que, é claro, se deverá realizar em  
Roma; que ao finalizar estas declarações, o 
declarante não pôde deixar de consignar  
que recebeu ordens expressas, diretas e claras,  
do Exmo. Sr. Presidente da República, Dr.  
Juscelino Kubitschek, no sentido de que fôsse 
vigilante no exercício das suas funções,  
já que chegara ao conhecimento da mais alta 
autoridade do país rumores de um comércio ilícito e 
desonesto, em tôrno da vinda de emigrantes  
para o Brasil; que, chegando ao conhecimento do 
declarante os fatos lamentáveis narrados em 
minúcias nas cartas de fls. 2 a 8, o declarante  
tornar-se-ia conivente com tais imoralidades se  
sôbre elas silenciasse e deixaria de cumprir as 
expressas determinações presidenciais, se, de 
imediato, ao ter delas conhecimento, não  
viesse comunicá-las, a fim de que as autoridades 
superiores possam determinar o necessário, o 
indispensável, o pronto corretivo; que por  
êsses motivos, o declarante resistiu a todos os 
apelos feitos sempre .na presença do Doutor Divino 
e do Dr. Castro, que o Doutor Paulo a todos dirigira, 
em que invocava, ora com a qualidade de pai de três 
filhos ameaçados de ficar na miséria, ora, o estado 
de esgotamento físico e moral, e finalmente, para 
sensibilizar a intransigência do declarante, chegou a 
suplicar pelo seu neto, dele declarante, e do Doutor 
Castro, numa vã derradeira tentativa de conseguir, 
pelo coração, aquilo que nem tentara pelo raciocínio 
e pela razão, nos demonstrar, nos convencer da 
falsidade das acusações. Em seguida, o Senhor 
encarregado da sindicância, deu visto ao  
declarante da carta dirigida pelo Doutor Paulo  
de Almeida ao Senhor Presidente do Instituto, a qual 
se encontra a fls. 1 a 4 do processo em anexo, 
 

número 454-56, e sôbre o teor da referida carta disse 
o declarante que ao ter conhecimento, neste 
momento, do ofício do Dr. Paulo dirigido ao Dr. 
Procópio, tem o seguinte a declarar: que em tôrno de 
um fato verdadeiro, que é a mudança da chave do 
escritório, o Doutor Paulo tece uma série de 
mentiras, que o declarante as responderá 
incontinenti, item por item; que, quanto ao primeiro, 
na verdade o Doutor Paulo partiu para Viena no dia 
27 mas não acompanhado como disse da secretária 
Sra. Aida Montagna. Esta seguiu para Viena, no dia 
28, acompanhando a família do Doutor Paulo; que 
êste item não corresponde, portanto, inteiramente à 
verdade; que, quanto ao segundo, também êste não 
exprime a verdade; que na realidade, conforme se 
certifica das declarações atrás prestadas, o 
declarante não veiculou dúvidas sôbre a 
irregularidade da administração do Doutor Paulo, 
mas, pelo contrário, num procedimento correto, lhe 
deu ciência das acusações que havia recebido, não 
só da funcionária demitida, mas, também, do 
funcionário Ernesto Visani; que essa comunicação 
lhe foi feita na presença do Dr. Divino Ramos, 
selecionador da Missão, e do Dr. Hélio Castro, 
médico da mesma; que quanto ao terceiro também é 
inexato, pois quando juntos, declarante e o Dr. 
Paulo, tomaram o avião em Viena para Roma, o 
Doutor Paulo sabia que o declarante embarcaria no 
dia seguinte para o Brasil; que quanto ao quarto 
item, também é mentiroso, pois quando se dirigiu à 
casa do declarante, no dia 6, domingo, não foi para 
buscar o declarante para irem ao escritório mas para 
fazer o angustioso apêlo a que o declarante fêz 
referência em suas declarações, e dista são 
testemunhas o Dr. Deraldo Padilha e o Doutor 
Fernando Rocha, que se encontravam na  
residência do declarante; que quanto ao  
quinto, como os de. mais, foge inteiramente  
à verdade; que o Dr. Paulo nunca ficou  
impossibilita. do de entrar no escritório; que tende o 
declarante partido de Roma no dia 6, não  
pôde esclarecer com a precisão com que costuma se 
manifestar, o que se passou em Roma no dia 8,  
por estar ausente, mas pode afirmar, com absolu 
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ta segurança que ninguém proibiu o Doutor Paulo de 
entrar no escritório, que se não entrou foi porque não 
quis, e não teria necessidade de recorrer aos ofícios 
de um serralheiro; que quanto à letra b, dêste 
mesmo item, o declarante tem a dizer que é 
absolutamente falso, pois não readmitiu a funcionária 
demitida; que quanto à letra c, outra inverdade do Dr. 
Paulo, pois o declarante não seria capaz de mandar 
violar a mesa do escritório do Dr. Paulo; que o 
declarante pode assegurar que ela continua intacta, 
fechada a chave, como o Dr. Paulo a deixou da 
última vez que esteve no escritório; que é evidente o 
intuito do Doutor Paulo ao usar em vez de defesa, 
ataque; que ao declarante nem surpreendeu as 
mentiras articuladas contra êle pelo Dr. Paulo, pois já 
o sabia mentiroso, e é êste, de resto, o conceito que 
dêle fazem os médicos e os selecionadores lotados 
em Roma; que, ao regressar de Viena, a primeira 
vez que juntos, declarante e Doutor Paulo, lá 
estiveram, o Dr. Paulo redigiu um telegrama a  
ser transmitido ao Brasil pela United  
Press, inteiramente falso no que se referia  
ao problema dos refugiados húngaros; que  
o declarante teve conhecimento dêsse telegrama 
pelo chefe do Escritório Comercial do Brasil em 
Roma, Dr. Alcides Mendonça Lima, e como o 
referido telegrama se referisse também ao nome do 
declarante, proibiu o Dr. Paulo daí por diante, a usar 
o nome do declarante em telegramas que não 
correspondessem à verdade; que dêste fato, a Sra. 
Aida Montagna teve conhecimento, pois 
encontrando-se na sala ao lado, ouviu o declarante, 
em têrmos candentes, chamar a atenção do Dr. 
Paulo sôbre a irregularidade do seu procedimento. A 
seguir, inquerido pelo encarregado da sindicância, 
respondeu o declarante que conforme consta da 
carta de fls., o funcionário Ernesto Visani, tal como a 
funcionária Liliana, recebeu, em 27 de dezembro de 
1956 os seus vencimentos em atraso; que até o 
presente momento o declarante ignora qualquer 
irregularidade a respeito da denúncia levada  
ao conhecimento do Exmo. Sr. Presidente da 
 

República sôbre o comércio ilícito e desonesto 
em tôrno da vinda de emigrantes para o Brasil; que 
tal denúncia só poderá ser apurada mediante 
inquérito administrativo; que a atitude do declarante 
mandando mudar a fechadura da porta principal do 
escritório, não visar a pessoa do Dr. Paulo Almeida 
nem tinha em vista impedir que o mesmo entrasse 
no escritório nas horas normais de expediente; que 
tal atitude foi ditada pelo fato de considerar o 
declarante que a fechadura então existente não 
oferecia a menor segurança ao escritório, inclusive 
porque era do conhecimento do declarante que 
pessoas estranhas ao Serviço, de Seleção possuíam 
cópias da referida chave, como, por exemplo, o Sr. 
Adolfo Vilalba Diaz, cidadão argentino, que nada 
tinha a ver com o Serviço de Seleção; que o próprio 
Dr. Paulo, não confiando na fechadura da porta 
principal, intempestivamente sem nada comunicar 
aos demais funcionários, colocou em uma das portas 
do seu gabinete uma fechadura de segurança Yale, 
e na outra, um trinco, de tal forma que tornou 
impossível o acesso do pessoal da Comissão àquela 
sala, quando a mesma estivesse fechada; que a 
fechadura foi trocada quando o declarante e o Dr. 
Paulo estavam em Viena e, como o declarante 
chegou a Roma de volta de Viena, em companhia do 
Dr. Paulo, e embarcou para o Brasil no dia seguinte 
de manhã, não possui a nova chave do escritório, 
que deve encontrar-se em poder do Doutor Deraldo 
Padilha, o qual no momento está respondendo pelo 
expediente da Comissão, em Roma; que o outro 
selecionador, Doutor Divino, ficou em Viena, 
devidamente credenciado pelo declarante e pelo Dr. 
Paulo para assinar os salvo-condutos a serem 
fornecidos aos refugiados. Nada mais havendo a 
declarar, foi encerrado o presente têrmo de 
Declaração, por mim Elisabeth Tinoco, datilógrafa, e 
que vai assinado pelo encarregado da sindicância, 
pelo declarante, e pelas testemunhas. – (a) Vasco 
Parolini Pezzi. – Affonso Carlos Agapito da Veiga. – 
Elisabeth Tinoco. – Fernando Degrazia. – Moacyr 
Félix de Oliveira. 
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TÊRMO DE DECLARAÇÕES QUE 
PRESTA O DOUTOR PAULO 

IGNACIO DE ALMEIDA 
 
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano 

de mil novecentos e cinqüenta e sete, na sala 1.004 
do décimo andar do edifício sito no Largo de São 
Francisco, nº 34, sede do Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, presentes o Dr. Affonso 
Carlos Agapito da Veiga, Procurador do referido 
Instituto, designado pelo Sr. Procurador-Geral para 
se incumbir da sindicância ordenada pelo Sr. 
Presidente do Instituto, no despacho exarado a fls. 
11 do processo nº 455-57, e as testemunhas abaixo 
assinadas, compareceu o Dr. Paulo Ignacio de 
Almeida, brasileiro, casado, residente em Roma, 
Itália, à Rua Viale Parioli, 60, de passagem por esta 
capital, onde está residindo à Avenida Rui Barbosa, 
364, apartamento 602, que prestou as declarações 
que se seguem: declarou que confirma em todos os 
seus têrmos, o ofício sem número de 14 de janeiro 
dêste ano, que dirigiu ao Sr. Presidente do Instituto, 
o qual se encontra a fls. 1 a 4 do processo em 
anexo, nº 454-57, que realmente ao chegar em 
Roma no dia 5 de janeiro dêste ano, procedente de 
Viena, cêrca das dezenove horas, já nesta hora 
pediu ao Sr. Vasco Pezzi que viajara em companhia 
do declarante para juntos comparecerem ao 
escritório da Comissão; que o Sr. Pezzi pretextando 
um jantar na Embaixada do Brasil, no Vaticano, 
escusou-se de ir ao escritório da Comissão; que o 
declarante estranhou a recusa do Sr. Pezzi, 
porquanto em Viena, na presença do Embaixador 
Ouro Prêto e do selecionador Divino Ramos, e da 
secretária Aida Montagna o referido Dr. Pezzi 
comprometera-se a assim que chegasse a Roma 
comparecer ao escritório da Comissão em 
companhia do declarante; que o Ministro Ouro Prêto 
e não o Embaixador, como foi dito acima, estava a 
par dos acontecimentos que se desenrolavam  
em Roma; que no dia 6 de janeiro da corrente  
ano, um domingo, o declarante procurou novamente 
o Dr. Pezzi em sua casa, para irem juntos ao 
escritório da Comissão, mas o Dr. Pezzi recusou-se 
mais uma vez alegando que naquele dia via- 
 

jaria para o Brasil, o que realmente aconteceu; que 
no dia 7, segunda-feira, o declarante não pôde 
trabalhar por se encontrar enfêrmo, mas de sua 
residência telefonou para a residência do funcionário 
Ernesto Visani, e quem solicitou  
que viesse à residência do declarante, pois  
êste tinha necessidade de lhe falar; que o  
referido funcionário escusou-se de comparecerá 
residência do declarante, afirmando que  
assim procedia, porque recebera ordens neste 
sentido do Dr. Vasco Pezzi; que em seguida, ainda 
no mesmo dia 7, o declarante telefonou para o 
funcionário da Comissão de nome Giuzepe 
Gambuza, a quem também solicitou procurar o 
declarante em sua residência, mas lá não 
compareceu; que no dia 8, têrça-feira, o declarante 
foi ao escritório da Comissão, às 8,30 horas, mas 
não pôde ingressar no recinto da mesma  
Comissão, porque a fechadura da porta  
principal havia sido trocada durante a sua  
ausência de Roma; que nessa ocasião o declarante 
se fazia acompanhar da secretária da Comissão Sra. 
Aida Montagna, que também não possuía chave da 
nova fechadura; que em face disso, a Sra. Montagna 
voltou para a sua residência, e o declarante dirigiu-se 
ao escritório central da CIME, isto mais ou menos às 
dez horas da manhã; que no terceiro andar, do 
prédio onde funciona o CIME, e está instalado o 
Serviço de Assistência e Seleção de Emigrantes, o 
declarante encontrou o funcionário Ernesto Visani, a 
quem o declarante interpelou sôbre o que ocorrera 
no escritório da Comissão durante a sua ausência 
em Viena, para onde se dirigira em objeto de serviço, 
e por que motivo se recusara êle a comparecer na 
residência do declarante na véspera; que o referido 
funcionário Ernesto Visani relatou então ao 
declarante que durante a ausência dêste em Roma, 
o Dr. Vasco Pezzi telefonou de Viena para o Dr. 
Padilha, que ficara em Roma, transmitindo-lhe  
ordem no sentido de ser trocada a  
fechadura do escritório da Comissão; que o referido 
Dr. Padilha subordinado hierárquico ao declarante, 
deu imediato cumprimento à ordem do Dr.  
Pezzi, mandando trocar a fechadura; que o referido 
Ernesto Visani, anteriormente possuía a chave do 
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escritório, não recebeu do Dr. Padilha uma cópia da 
nova chave; que o outro funcionário italiano, 
Gambuza, havia recebido de início uma cópia da 
nova chave, mas naquela altura já lhe haviam 
tomado a dita cópia; que prosseguindo em sua 
narrativa Visani declarou que um dos funcionários 
subalternos do declarante, o Selecionador Fernando 
Jorge da Rocha, por ordem do Dr. Pezzi, havia 
arrombado ou violado, as gavetas interiores laterais 
da mesa de trabalho do declarante, mexendo em 
todos os papéis ali existentes; que além disso, antes 
de partir para Viena, o Dr. Pezzi havia pedido a êle, 
Visani, fada a documentação que se encontrava em 
seu poder, inclusive documentos particulares do 
declarante, tais como, extratos de conta bancária 
pessoal, talões de cheques; que o declarante tendo 
tido conhecimento de Viena de que Ernesto Visani 
fornecera ao Dr. Pezzi uma carta na qual acusara 
êle, declarante, da prática de irregularidades, o 
declarante ainda no mesmo local, interpelou Visani a 
respeito do assunto, tendo êste lhe respondido que a 
carta em questão fôra obtida pelo Dr. Pezzi mediante 
coação; que a coação consistira em ameaças de 
partidas dos selecionadores Rocha e Padilha, sendo 
que o primeiro dêles em ocasião em que estava 
sendo redigida a carta fôra afastado do recinto pelo 
selecionador Divino Ramos; que uma dessas 
ameaças teria consistido em ter o Dr. Padilha dito a 
êle Visani, que se a carta não fôsse escrita, êle, 
Padilha, impediria o regresso de Visani ao Brasil, 
pois o mesmo é estrangeiro portador da Carteira 
modêlo 19; que Visani ainda esclareceu ao 
declarante que a carta da funcionária Liliana dirigida 
ao Dr. Pezzi, fôra escrita atendendo ao pedido 
daquele, tal como a dêle, Visani; que após êsse 
encontro com o Visani, o declarante cêrca de dois 
dias depois encontrou-o casualmente na porta do 
escritório da Comissão, às 10,30 horas da  
manhã; que nessa ocasião o declarante dirigiu-se  
à barbearia próxima do escritório; que, vendo  
Visani, parou para conversar com êle; que  
Visani, interpelado pelo declarante sôbre o  
que fazia aquela hora na porta do escritório, 
respondeu, sem poder ocultar o nervosis- 
 

mo de que estava possuído, que aguardava o Dr. 
Padilha para poder iniciar o trabalho; que Visani 
disse ao declarante, na ocasião, que estava proibido 
pelo Dr. Padilha de ter qualquer contacto com o 
declarante, pelo que a declarante sugeriu-lhe que o 
acompanhasse à barbearia, cuja porta permanece 
fechada no inverno em virtude do frio, no que foi 
atendido; que na barbearia, em conversa com o 
declarante, Visani não só repetiu tudo o que já havia 
relatado ao declarante no encontro anterior, como 
acrescentou que nem o Dr. Padilha ou o Dr. Rocha 
entendia do serviço, pelo que era êle, Visani, que 
estava encarregado de todo o trabalho da Comissão, 
inclusive de redação; que Visani ainda disse ao 
declarante, que haviam sido revolvidos pelo Dr. 
Pezzi, durante a ausência do declarante, todos os 
papéis que se encontravam em poder dêle, Visani, 
entre os quais o de caráter particular e pessoal do 
declarante e que de muitos dêsses papéis haviam 
sido tiradas fotocópias; que Visani, nessa ocasião, 
confirmou mais uma vez, o fato de terem sido 
violadas as gavetas da mesa de trabalho do 
declarante; que Visani, visivelmente nervoso, ainda 
na barbearia, disse ao declarante que tinha de 
obedecer às ordens emanadas do Dr. Pezzi e 
executadas indiferentemente pelos Drs. Padilha e 
Rocha, porque precisava do emprêgo, e não 
desejava se envolver nos acontecimentos, mas que 
se por acaso fôsse envolvido nos ditos 
acontecimentos, não teria dúvida em afirmar que 
estava sendo coagido pelo Dr. Pezzi, pelos Drs. 
Padilha e Rocha, ainda que a revelação de tal fato "o 
obrigasse a liquidar com a vida, atirando-se de uma 
janela, pois já estava desgraçado"; que o declarante 
recomendou a Visani que tivesse calma, visto como 
êle viria ao Brasil e esclareceria a situação; o 
declarante recomendou ainda a Visani que 
continuasse trabalhando, prestando sua colaboração 
à Comissão, para que o serviço não perdesse a sua 
continuidade; que o declarante em face de todos  
os fatos que acaba de narrar, no dia 2 de janeiro 
dêste ano, dirigiu-se à Embaixada do Brasil em 
Roma, onde procurou o Embaixador Alencastro 
Guimarães, com quem se aconselhou a res- 
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peito da atitude que deveria tomar, tendo em vista a 
situação criada pelo Dr. Pezzi, que dêsse 
entendimento com o Embaixador Alencastro 
Guimarães, ficou assentado que o declarante lhe 
dirigiria um ofício, em caráter confidencial, o que 
realmente foi feito, como se vê de cópia de fls. 5, do 
processo nº 454-57; que êsse ofício foi redigido pelo 
declarante e datilografado pela Sra. Aida Montagna, 
na própria residência do declarante, onde possuía 
êle papel timbrado do Serviço; que o declarante 
desde que regressou de Viena não mais ingressou 
no recinto onde funciona a Comissão; que o 
declarante, como Chefe do Serviço Brasileiro de 
Seleção de Emigrantes, na Europa, não deu queixa 
contra aquêles que determinaram ou executaram a 
mudança da fechadura da porta principal daquele 
Serviço, porque se assim o fizesse, sugeitaria os 
funcionários em questão a responderem processo 
criminal perante a justiça italiana, o que redundaria 
em descrédito para o Serviço de Seleção e em 
escândalo que atingiria o próprio Govêrno brasileiro; 
que realmente os componentes do Serviço de 
Seleção, embora funcionários graduados do Govêrno 
brasileiro, não possuem imunidades diplomáticas, 
pelo que qualquer queixa que fôsse apresentada 
pelo declarante a polícia, resultaria na abertura de 
inquérito policial a ser processado de acôrdo com as 
leis italianas; que o declarante não providenciou. 
pura e simplesmente a troca da fechadura da porta, 
porque tendo sido informado pelo funcionário Visani 
de que os papéis do Serviço haviam sido revolvidos 
pelo Dr. Pezzi, e que sua mesa de trabalho havia 
sido violada, não quis assumir a responsabilidade, e 
nem poderia fazê-lo de assumir a chefia, da qual fôra 
violentamente afastado, sem a presença da 
autoridade policial italiana, que constataria a 
mudança da fechadura procedida por ordem do Dr. 
Pezzi e a violação de sua mesa de trabalho; que  
se o declarante mandasse trocar a fechadura  
sem a constatação oficial da violação procedida 
anteriormente iria assumir a responsabilidade  
de todos os atos e fatos desenrolados na  
sua ausência, tudo isso acrescido da circunstância 
de que havia deixado em poder de Visani, 
 

os comprovantes de uma prestação de contas no 
valor de vinte mil dólares, assim como outros recibos 
e documentas pertencentes ao Serviço de Seleção; 
que além do mais, Visani lhe havia relatado que o 
arquivo de aço do Serviço havia sido revolvido pelo 
Dr. Pezzi; que com relação à dispensa e readmissão 
da funcionária Liliana, o declarante desejava 
esclarecer que soube da aludida readmissão quando 
se encontrava em Viena, atendendo a questão dos 
refugiados húngaros; que no dia 2 de janeiro do 
corrente ano, chegaram a Viena procedentes de 
Roma, de acôrdo com a ordem de serviço expedida 
pelo declarante anteriormente, os Drs. Vasco Pezzi, 
Divino Ramos e Antônio Hélio de Castro, os quais na 
parte da tarde com. pareceram à Embaixada 
Brasileira em Viena, onde se encontrava o 
declarante exercendo a chefia do Serviço de 
Seleção, que para ali fôra deslocado par atender ao 
problema dos refugiado, húngaros; que nesta 
oportunidade houve uma reunião na sala ao lado do 
gabinete do Ministro Ouro Prêto, da qual 
participaram o referido Ministro, Doutor Pezzi, Dr. 
Divino, Dr. Hélio e o declarante; que nessa reunião 
que durou cêrca de 45 (quarenta e cinco) minutos, 
foram discutidas instruções recebidas pelo Ministro 
Ouro Prêto, do Itamarati, e pelo declarante, 
diretamente do INIC, a respeito de quantidade 
seleção e encaminhamento dos refugiados 
húngaros; que tais instruções colidiam em alguns 
pontos, dai ter havido a reunião destinada a se 
chegar a um denominador comum a respeito do 
assunto; terminada essa reunião, o declarante voltou 
para o seu serviço, quando foi procurado pelo Dr. 
Pezzi que o convidou para comparecer à sala do 
Ministro Ouro Prêto; que lá chegando notou o 
declarante que estavam presentes além do Ministro 
e do Dr. Pezzi, os Drs. Divino Ramos e Hélio de 
Castro que nessa ocasião o Dr. Pezzi mostrou ao 
declarante uma carta em português afirmando ser 
cópia e tradução de uma em italiano, que lhe havia 
endereçado a funcionária Liliana, a pedido dêle. 
Pezzi; que o declarante leu a referida carta e após a 
leitura disse textualmente a todos os presentes que 
se tratava "de uma infâmia e de u'a miséria"; que 
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durante essa reunião o Ministro Ouro Prêto não 
estava presente, como acima foi declarado; que na 
ocasião o Dr. Pezzi disse ao declarante que reputava 
graves os fatos narrados na carta em questão e que 
possuía uma outra da funcionário Visani, que 
também mostrou ao declarante e, mais ainda, que. 
em face do que continham as ditas cartas viajaria no 
avião fretado pelo CIME para o transporte dos 
refugiados húngaros, a fim de trazer os fatos ao 
conhecimento da diretoria do INIC, que ainda nessa 
reunião, o Dr. Pezzi declarou, na presença dos Drs. 
Divino e Hélio Castro, e já então na presença do 
Ministro Ouro Prêto que ingressara na sala e da 
secretária Aida Montagna, que ali também ingressara 
em objeto de serviço, que considerava um desafôro 
a demissão da funcionária Liliana e que por isso 
mesmo resolvera readmiti-la, diminuindo os seus 
vencimentos para trinta ou quarenta mil liras, pois no 
seu entender a referida funcionária não merecia mais 
do que isso; que por outro lado, declarou o Dr. Vasco 
Pezzi, resolveria diminuir os vencimentos do 
funcionário Visani, caso constatasse não ser o 
mesmo contador diplomado, ao que o declarante 
retrucou não poder êle, Doutor Pezzi, assim 
proceder, porque o chefe da Missão até àquele 
momento era o declarante, que não tinha 
conhecimento de qualquer ato da administração do 
INIC exonerando-o da chefia, que ao terminar essa 
reunião o declarante procurou o Ministro Ouro Prêto, 
para dar conhecimento dos fatos ocorridos, tendo o 
Ministro lhe informado que já conhecia o assunto, 
inclusive o teor das cartas, as quais lhe haviam sido 
mostradas pelo Dr. Pezzi; que o Ministro Ouro Prêto 
disse ao declarante que era pretensão do Dr. Pezzi 
viajar para o Brasil para dar conhecimento ao 
Presidente do INIC dos fatos desenrolados em 
Roma, ocultando do declarante essa viagem,  
mas que, em face da ponderação do Ministro a  
êle Pezzi, resolvera êste último convocar a  
reunião acima citada; que, explicando melhor, o  
que o Dr. Pezzi resolvera antes da ponderação  
do Ministro Ouro Prêto feita em caráter pessoal  
e não como Ministro, fôra viajar para o  
Brasil, ocultando do declarante o objetivo dessa 
 

viagem e a carta da funcionária Liliana, a do 
funcionário Visani, e uma terceira, que seria firmada 
pelos selecionadores Drs. Divino Ramos e Hélio 
Castro, na qual era solicitada ao Presidente do INIC 
a exoneração do declarante da chefia do Serviço de 
Seleção; que dessa última carta o declarante teve 
conhecimento através de informação que lhe foi 
prestada pelo Dr. Pezzi, ainda em Viena, mas 
desconhece o seu teor. Em seguida, dado o adiantado 
da hora, resolveu o encarregado da sindicância, dar por 
encerradas as presentes declarações, e designar o 
próximo dia 23 do corrente, às 14 horas, para 
prosseguir na apuração do fato do que ficou ciente o 
declarante. Do que eu, Elisabeth Tinoco, secretária, 
datilografei e assino juntamente com o Encarregado da 
sindicância, o declarante e as testemunhas. – (a) Paulo 
Ignacio de Almeida. – Affonso Carlos Agapito da Veiga. 
– Elisabeth Tinoco. – Fernando Degrazia. – Moacyr F. 
de Oliveira. 

 
ADITAMENTO AO TÊRMO DE 
DECLARAÇÕES QUE PRESTA 
O DOUTOR PAULO IGNACIO 

DE ALMEIDA. 
 
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de mil 

novecentos e cinqüenta sete, na sala mil e quatro, do 
décimo andar do edifício sito no Largo de São 
Francisco, número 34, sede do Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização presentes o doutor Afonso 
Agapito da Veiga, compareceu o doutor Paulo 
Ignacio de Almeida, qualificado a fls. o qual em 
aditamento às declarações anteriormente prestadas, 
as quais ratifica, declarou que relendo neste 
momento as declarações ontem prestadas, verificou 
que à página 8, das referidas declarações, houve um 
equívoco, quando se faz referência a uma terceira 
carta "que seria firmada pelos selecionadores 
Doutores Divino Ramos e Hélio Castro na qual era 
solicitada ao Presidente do INIC a exoneração do 
declarante da chefia do Serviço de Seleção; que na 
realidade a referida carta foi escrita dirigida ao 
Senhor Presidente da República e não ao Presidente 
do INIC como consta daquelas declarações; que, 
  



– 777 – 
 
todavia, o Senhor Vasco Pezzi deu conhecimento da 
aludida carta ao Presidente do INIC, que ficou ciente 
do seu teor antes da Senhor Presidente da 
República; que quanto ao mais ratifica as 
declarações anteriores. Em seguida o encarregado 
da sindicância deu vista ao declarante da carta 
dirigida pelo Doutor Vasco Pezzi ao Senhor 
Presidente do Instituto, assim como dos documentos 
que a acompanharam, carta e documentos êsses 
que se encontram a fls.1 a 8 dêste processo; e sôbre 
o teor da referida carta e documentos disse o 
declarante que sôbre o assunto tem o seguinte a 
declarar: que D. Liliana exercia as funções de auxiliar 
de escritório; que nessas funções atendia aos 
candidatos a emigração, estabelecendo o primeiro 
contato e prestando-lhe as informações de ir buscar 
a correspondência do Serviço no CIME e na PANAIR 
e em qualquer outro local; tinha a atribuição de fichar 
os pedidos feitos na Sede do Serviço ou recebidos 
no INIC e auxiliar a seleção médica, registrar e 
manter em dia o fichário de endereços do escritório, 
e, ainda, a atribuição de registrar os assuntos 
marcados para o dia e mais o que lhe fôsse 
determinado pela Chefia de acôrdo com as 
necessidades do Serviço; que a referida D. Liliana foi 
despedida por uma série de circunstâncias, como 
sejam não ter se esforçado em aprender português 
como se obrigara na admissão para poder manter o 
mínimo de contato com os brasileiros que 
telefonassem ou fôssem ao nosso Serviço, estar com 
o serviço em atraso, não falar outra língua além do 
italiano, assumindo tudo isto maior importância com 
a deslocação do serviço para a Áustria a fim de 
atender a emigração de refugiados húngaros; que 
para a deslocação do serviço para a Áustria haveria 
necessidade, como houve, de funcionários que 
soubessem húngaro e outra língua de contato; que, 
assim, não se justificava que o Serviço continuasse a 
pagar uma funcionária que não poderia prestar os 
serviços que eram necessários; que acresce notar 
que o noivo da referida Liliana era motorista e 
prestava serviços de sua profissão ao próprio 
Serviço aos funcionários do Serviço e, também, a 
visitas de brasileiros que estavam em Roma  
de passagem; que apresentado o mencionado 
 

noivo ao Senador Cunha Mello, de passagem em 
Roma, praticou êle uma chantagem contra o 
Senador Cunha Mello, tendo por isso sido proibida a 
sua entrada no escritório; que tôdas estas 
circunstâncias levaram o declarante a despedir a 
mencionada funcionária, que tinha, como caráter 
estritamente provisório; que a carta de D. Liliana ao 
Senhor Vasco Pezzi não merece crédito porque é 
mentirosa no seu conteúdo e a sua signatária não 
tem isenção para fazer acusações ao seu ex-chefe; 
que se trata de uma carta, de funcionária despedida 
pelo declarante e cujo noivo foi proibido de entrar no 
escritório do Serviço, dada ao Senhor Pezzi a pedido 
deste; que é, portanto, carta de pessoa inidônea, 
sem isenção e dada com o evidente intuito de vingar-
se do Chefe que a despediu; que é de salientar que 
a carta foi dada ao Senhor Pezzi com a promessa de 
voltar aos serviços; que, quanto ao conteúdo, a carta 
não é verdadeira, e se destrói por si mesma; que de 
fato, na carta se declara inicialmente que a  
referida D. Liliana fôra contratada para receber US$ 
150.00 mas que não recebia essa quantia  
embora desse recibo daquele valor; que no  
entanto, no final da carta declara D. Liliana  
que recebeu em cheque, cujo número consta  
da própria carta, quantia que representa  
o pagamento de todos os seus ordenados na  
base contratada, isto é, na base de US$ 150,00 
mensais; que como se vê a acusação fundamental 
da carta é a de que a declarante pedia recibo de  
US$ 150,00 mas não pagava US$ 150.00 e no 
entanto no final da carta ela declara que recebeu 
todos os seus ordenados na base de US$ 150.00; 
que existe uma verba global do Instituto para o 
Serviço na Europa; que esta verba é liberada 
parcialmente pelo Instituto de acôrdo com as 
necessidades do Serviço; que a ordem de liberação 
muitas vêzes chegava à Europa com atraso, e, em 
conseqüência, muitas vêzes na época própria não 
havia o numerário para pagamento dos ordenados e 
vencimentos; que em face dessas circunstâncias, 
enquanto se espanava a ordem de liberação, eram 
feitos adiantamentos aos funcionários locais por 
meio de "vales" ou simples anotações, que eram 
substituídos posteriormente pelos recibos dos 
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ordenados, cumpre acentuar que nenhum recibo de 
ordenado foi assinado por qualquer funcionário antes 
de ter êle recebido os seus vencimentos; que em 
relação aos pagamentos efetuados a D. Liliana, o 
declarante ofereceu o incluso quadro pelo qual se 
verifica, detalhadamente, como foram efetuados  
os pagamentos e quais os adiantamentos que lhe 
foram dados; que assim, se verifica nos meses de 
agôsto e setembro; que no mês de outubro, no dia 
13, foi feito um adiantamento de US$ 80 00 – 50.000 
liras e no dia 5 de novembro foi feito outro 
adiantamento de US$ 80.00 – 50.000 liras, que 
perfazem US$ 160.000 ou 100.000 liras, ficando, 
assim, pago o mês de outubro, e havendo um saldo 
de US$ 10.00 – 6 250 liras contra D. Liliana; que no 
dia 20 de novembro foram adiantados US$ 8.00 – 
5.000 liras, no dia 30 de novembro outro 
adiantamento de US$ 5.09 – 3.180 liras e, 
finalmente, em 14 de dezembro mais US$ 64.00 – 
40.000 liras que lhe foram adiantados; que no dia 27 
de dezembro, quando da despedida de D. Liliana, foi 
a mesma paga por um cheque no valor de US$ 
472.70 – 295.445 liras que corresponde ao saldo dos 
seus ordenados de novembro e dezembro e a 
gratificação de 13º  
mês que a legislação trabalhista italiana, 
obrigatòiriamente, impõe aos empregadores a 
indenização pela despedida no valor de US$ 85.00 – 
53.625 liras e, ainda, US$ 4.00 – 15.000 liras de 
serviços extraordinários de limpeza de escritório; que 
a liquidação com D. Liliana por ocasião, da 
despedida, foi feita por intermédio do Senhor Ernesto 
Visani, funcionário do Serviço; que o declarante a fim 
de evitar quaisquer dúvidas e atritos, e tendo de se 
ausentar para a Áustria por motivo de serviço, deixou 
com o Senhor Ernesto Visani um cheque em branco 
de sua conta pessoal – note-se, de sua conta 
pessoal e não da conta do Serviço – para que 
pagasse a D. Liliana tudo aquilo que lhe fôsse 
devido, de acôrdo com a lei e as instruções do 
Serviço; que o quadro cuja anexação foi pedida pelo 
declarante, foi levantado, com os elementos das 
prestações de contas ns. 3 e 4, já apresentados ao 
INIC, e a parte relativa aos meses de novembro 
 

e dezembro com os elementos fornecidos pela 
própria carta de D. Liliana e anotações particulares, 
pois os documentos relativos a êsse período se 
encontram em Roma; que o declarante fêz os 
cálculos em dólar dos pagamentos a D. Liliana, 
embora êsses fôssem efetuados em liras mediante 
conversão; que D. Liliana se refere que no mês de 
setembro o declarante determinara abrir uma pasta 
do Senhor Adolfo Vilalba Diaz, que trabalhava no 
escritório; que o declarante tem a informar ser o 
Senhor Vilalba, um técnico em assunto de emigração 
na Europa, que há muitos anos ali trabalha e que foi 
apresentado ao declarante pelo Vice-Capo do Cime-
Roma, Senhor Godofredo Pesce e que o Senhor 
Vilalba passou a prestar uma colaboração na nova 
fase inicial da reimplantação do Serviço em Roma e 
que por essa colaboração nunca recebeu qualquer 
retribuição e foi a mesma prestada em caráter 
gratuito, pois consistia em apresentar pessoas e 
funcionários do govêrno italiano e do próprio CIME, 
encarregadas de assuntos de emigração para a 
América Latina; que, como amigo do dr. Vilalba, não 
teria necessidade de abrir ou mandar abrir uma 
pasta de sua propriedade; que o Senhor Vilalba 
colaborou gratuitamente, quando, poderia, se o 
declarante assim o quisesse, ter sido efetuado, um 
convite para o mesmo trabalhar no Serviço, como 
chefe, o poderia ter admitido; que essa colaboração 
cessou de trinta de setembro pois o Senhor Vilalba, 
que se encontrava em férias, retornou às suas 
atividades normais, e, como amigo, o declarante 
tinha agradecido ao Comendador Pesce a 
apresentação feita, que foi valiosa mormente quando 
se começa qualquer empreendimento no estrangeiro 
onde uma orientação, uma palavra amiga ajuda 
bastante; que o Senhor Ernesto Visani é funcionário 
do Serviço, encarregado da Contabilidade e de 
outros serviços; servindo também de tradutor, por 
conhecer, além do italiano o português e o inglês; na 
carta que dirigiu ao Senhor Pezzi, a pedido dêste, e 
sob certa coação, com medo de perder o emprêgo, 
como se verifica de uma simples leitura da carta, 
declara que diversos ordenados lhe foram  
pagos por adiantamentos; que o declarante já ex- 
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plicou ao apreciar a carta de D. Liliana o motivo, por 
que fazia adiantamentos quando havia atraso na 
ordem de liberação da verba necessária para 
pagamento de ordenados; que com referência aos 
pagamentos efetuados ao Senhor Ernesto Visani, 
junta o declarante o incluso quadro demonstrativo, 
pelo qual se verifica a época dos pagamentos dos 
ordenados e adiantamentos feitos ao Senhor Visani; 
que o Senhor Ernesto era funcionário de confiança, 
tanto assim que o declarante deixou cheques em 
branco da sua conta "particular e pessoal" para que 
o mesma Visani preenchesse e pagasse a D. Liliana 
e se pagasse a si próprio, o que lhe fôsse devido; 
que o Senhor Ernesto Visani na própria carta 
confessa que se pagou de tudo que lhe era devido 
na base de US$ 150.00 mensais; que, pràticamente, 
nessa carta não há nenhuma acusação, a não ser 
que os pagamentos de alguns ordenados não foram 
em dia, mas mediante adiantamento, porém essa 
circunstência já está explicada; que há na carta do 
Senhor Ernesto a afirmação de que trabalhava 
também como "tradutor" por conta do CIME; que 
êste fato o declarante desconhece e só agora está 
tendo dele conhecimento, não sabendo, nem sendo 
de seu conhecimento se o Senhor Visani recebe ou 
recebia qualquer remuneração do CIME-ROMA; que 
o Senhor Visani depois dos acontecimentos 
encontrou-se por duas vezes com o declarante e 
demonstrou, o seu nervosismo, o pavor de ser 
desempregado, dizendo que o declarante devia mais 
atenções, mas, a pressão que estava sofrendo era 
motivo para êle. Em seguida foi deferida a juntada 
dos mapas explicativos referidos nessas 
declarações, tendo o encarregado da sindicância 
passado a inquerir o declarante, que em resposta 
disse que o Senhor Vasco Pezzi não é o chefe  
do Serviço de Seleção de Emigrantes na  
Europa; que o chefe é o declarante; que o declarante 
é o chefe, não só porque foi designado nesta 
qualidade, como também exerce atribuições que  
são conferidas sómente aos chefes; que de fato,  
o declarante era quem representava o Serviço  
em suas relações com a INIC, com as  
Missões brasileiras na Europa e com o CIME; que 
 

o declarante era a única pessoa que dava 
autorização para os consulados fornecerem Vistos 
para os passaportes de emigrantes; que o declarante 
era quem recebia e mandava pagar os vencimentos 
e gratificações do pessoal do Serviço, inclusive os do 
Senhor Vasco Pezzi; que o declarante era quem 
fazia contrato de locação para certos serviços e 
contratava os funcionários locais necessários; que 
durante o ano de 1956 o Serviço enviou mais de 380 
ofícios, todos assinados pelo declarante; que desde 
a chegada do doutor Pezzi, que se deu a 25 de 
setembro, não firmou êle mais do que 4 documentos 
e, assim mesmo, o fez à revelia do declarante e 
durante a sua ausência; que as visitas oficiais feitas 
ao Serviço e aquelas realizadas por pessoas gradas 
sempre tinham lugar na sala do declarante, onde 
tinha assento a secretária do Serviço, sendo que o 
Senhor Pezzi só comparecia a essas reuniões 
quando convocado pelo declarante; que por ocasião 
da designação do Senhor Pezzi para coordenador o 
Presidente do INIC pelo ofício GP 6.512, de 25 de 
setembro de 1956, comunicou ao declarante que a 
Diretoria Executiva havia fixado a ajuda de custo, os 
vencimentos e a gratificação mensal do Senhor 
Pezzi nas quantias mencionadas no referido ofício; 
que tudo isto evidencia que o Senhor Pezzi, como 
coordenador não era o Chefe do Serviço e sim o 
declarante; que aliás a designação do declarante 
para chefia do Serviço foi precedida de autorização 
do Exmo. Senhor Presidente da República, exarada 
na exposição de motivos nº 644, de 18 de junho de 
1956, publicada na página 10.712 do "Diário Oficial" 
de 17 de outubro de 1956; que nesta oportunidade o 
declarante faz a juntada de uma fotocópia do ofício 
GP 6.512, acima referido; que o declarante 
realmente não comunicou ao Doutor Pezzi a 
exoneração da funcionária Liliana, porque  
como chefe do Serviço, com autoridade para  
nomear e dispensar funcionários não estava 
obrigado a dar satisfações ao referido Senhor Pezzi 
dos atos que representavam rotina administrativa; 
que a exoneração da funcionária Liliana  
não teve a menor ligação com a chantagem 
praticada por seu noivo contra o Senador Cunha 
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Mello; que o noivo da funcionária Liliana, êste sim, foi 
proibido de permanecer no recinto do Serviço por 
causa dessa chantagem; que não é verdade que o 
doutor Pezzi tenha comunicado ao declarante, ainda 
em Viena, o fato de ter mandado trocar a fechadura 
da porta principal de Serviço; que não é verdade que 
o declarante tenha feito apelos dramáticos ao Doutor 
Pezzi ou a qualquer outro membro do Serviço  
no sentido de evitar abertura de inquérito, inclusive 
porque foi o próprio declarante em ofício dirigido  
ao Presidente do Instituto quem solicitou a  
instalação de inquérito administrativo para  
apuração dos fatos; que o Doutor Vasco Pezzi 
jamais transmitiu ao declarante qualquer denúncia a 
respeito de comércio ilícito de emigrantes  
para o Brasil; que a fechadura da porta principal do 
Serviço era da mais absoluta segurança, as  
únicas pessoas que possuíam a chave eram  
o declarante, Sr. Visani, Sra. Liliana, Sr. Pezzi,  
D. Ainda Montagna, o Senhor Padilha; que o  
cidadão Adolfo Vilalba Diaz não possui cópia da 
chave da entrada do Serviço, sendo de notar  
que desde setembro o referido cidadão ali  
não compareceu; que realmente o declarante 
colocou em uma das portas do seu gabinete  
uma fechadura de segurança YALE, e na outra  
um ferrôlho, e isto porque encontrara a fechadura  
da gaveta de sua mesa de trabalho enguiçada,  
não havendo pois segurança para os papéis  
e documentos que ali se encontravam;  
que evidentemente com chefe do Serviço, não  
tinha que dar satisfações aos demais  
componentes do Serviço e respectivos  
funcionários, sôbre a colocação da fechadura  
e do ferrôlho, mas assim mesmo, cedeu  
cópias das chaves a D. Ainda e ao Sr. Visani;  
que todos os recibos de vencimentos que  
a funcionária Liliana e o Sr. Visani assinaram  
e que constam das prestações de conta até  
agora apresentados pelo declarante,  
correspondem à importâncias que os  
aludidos funcionários realmente receberam;  
quanto à última prestação da importância de vinte mil 
dólares, os documentos devem se encontrar no 
escritório do Serviço em poder do Senhor Visani, 
correspondentes aos vencimentos de novembro e de 
dezembro, a gratificação de Natal, equiva- 
 

lente a um mês de vencimento, e, quanto à 
funcionária a indenização pela dispensa e pelos 
serviços de limpeza do escritório; que D. Liliana deve 
ter recebido em dezembro duzentos e oitenta e uma 
mil e duzentos e cinqüenta liras, a título de 
vencimentos de novembro e dezembro e gratificação 
de fim de ano, cinqüenta liras, a título de 
vencimentos de novembro e dezembro e gratificação 
de fim de ano, cinqüenta e três mil seiscentos e vinte 
cinco liras de indenização por dispensa, e quinze mil 
liras pelos serviços de limpeza do escritório, tudo 
num total de trezentos e quarenta e nove mil 
oitocentos e setenta e cinco liras; que deduzindo-se 
dêste total a importância de cinqüenta e quatro mil 
quatrocentos e trinta liras, correspondentes ao saldo 
do adiantamento de novembro e dezembro, referidos 
na carta de Liliana, dá precisamente o valor do 
cheque que lhe foi entregue na importância de 
duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e 
quarenta e cinco liras; que o declarante havia 
deixado os cheques em branco para pagamento de 
Liliana e Visani, cheques êsses contra a sua conta 
pessoal, os quais deveriam ser preenchidos pelo 
próprio Visani, que era o funcionário de confiança do 
declarante; que não tendo podido mais ingressar no 
Serviço, pelos motivos já explicados, não pode 
assegurar se os recibos firmados por Liliana e Visani, 
por ocasição dêste último pagamento, esclarecem 
item por item o que foi realmente pago; que o 
declarante ignorava até ter conhecimento da carta do 
Senhor Visani que o mesmo trabalhava também 
como tradutor do CIME percebendo remuneração 
daquele Comitê. Nada mais havendo a declarar, foi 
encerrado o presente têrmo de declarações, por 
mim, Elisabeth Tinoco, encarregada da sindicância 
pelo declarante e pelas testemunhas – Paulo Ignacio 
de Almeida. – Affonso Carlos Agapito da Veiga. – 
Elisabeth Tinoco. – Fernando Degrazia. – Moacyr F. 
de Oliveira. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E 
COLONIZAÇÃO 

 
CABOGRAMA 

 
Rorj 37 Roma Po 57-55 – 22 1.707 – DVTD – 

WT/ITC nº 800. 
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Pezzi – Praia Flamengo 244, apartamento 

801. 
Pezzi TF 259.669 – Rio de Janeiro. 
Repelimos energicamente tôdas mentirosas 

alegações Almeida PT solidários sua 
desassombrada atuação pedimos transmitir Sette 
Câmara apêlo resolução rápida situação junto 
Presidente visto Almeida moral socialmente 
incompatibilizado chefia prejudicando trabalhos 
deslustrando conceito Brasil exterior PT Divino 
Ramos Hélio Castro Gastão Fernandes – Deraldo 
Padilha Fernando Rocha. 

Está conforme o original. Em 18 de março de 
1957. – Lygia M. Moreira. Oficial Administrativo, 
classe "J". Confere. – Em 18 de março de 1957. – 
Therezinha Cintra, Escriturária, classe "F". Confere. 
– Dulce C. Silva, padrão D. Conforme. – Neuza C. C. 
Reis, Oficial Administrativo padrão K. 

 
CABOGRAMA 

 
ELT Pezzi Praia Flamengo 284 – Rio de 

Janeiro. 
Pedimos transmitir Presidente INIC seguinte 

aspas levamos conhecimento vossência tôda 
documentação tida como arbitràriamente extraviada 
impossibilitando prestação contas vinte mil dólares 
segundo frágil defesa acusado Almeida acha-se 
intacta arquivo disposição Presidência qualquer 
momento PT comunicamos vossência serem 
mentirosas declarações Almeida impedimento seu 
ingresso escritório tendo sido inùtilmente solicitado 
telefone através espôsa logo seu regresso Viena 
bem como violação gavetas que acham-se 
devidamente lacradas presença todos funcionários 
inclusive secretária visto termos tido ciência 
mencionadas declarações após sua chegada Rio PT 
sem fundamento readmissão funcionária PT 
andamento serviço normal impulsionado trabalho 
equipe resultando boa produção saudações Divino 
Ramos – Helio Castro Gastão Fernandes, Deraldo 
Padilha, Fernando Rocha aspas seguiram carta pipo 
apontando outras irregularidades – abraços – 
Comissão. 

Está conforme o original. Em 18 de  
março de 1957. – Lygia M. Moreira,  
Oficial Administrativo, classe "J". Con- 
 

fere. Em 18 de março de 1957. – Therezinha Cintra, 
Escriturária, classe "F". Confere. – Dulce C. Silva, 
padrão D. Conforme. – Neuza C. C. Reis, Oficial 
Administrativo, padrão K. 

Roma 27 de dezembro de 1956. 
Prezado Dr. Vasco Pezzi. 
No período em que estive à disposição do 

Govêrno Brasileiro, na qualidade de contratada 
junto ao "Serviço Brasileiro de Seleção de 
Emigrantes na Europa", tive a ocasião de apreciar 
as altas qualidades e a retidão de Vossa 
Senhoria, a quem me dirijo pois, passando a 
expor o que se segue, a fim de que seja 
esclarecida a minha posição ao Dr. Paulo 
Almeida, chefe do "Serviço Brasileiro de 
Emigração" desde o dia 15 de agôsto, data em 
que fui admitida, até 26 de dezembro, dia em que 
fui dispensada. 

Seja-me permitido expor os seguintes fatos: 
 

MÊS DE AGÔSTO 
 
Eu, Finucci Liliana, em plena posse dos 

diplomas das escolas de magistério superior, 
universitário da Faculdade de Línguas da 
Universidade de Nápolis, assumindo os encargos 
junto ao "Serviço Brasileiro de Emigração", 
mediante convite do Dr. Paulo Almeida, o qual me 
informa que estando eu à disposição do Govêrno 
Brasileiro, tenho direito ao salário mensal de US$ 
150.00. 

Explica que o pagamento mensal por êle será 
feito da seguinte forma: US$ 100.00 diretamente a 
mim, US$ 50.00 depositados em meu nome junto a 
um Banco italiano. 

Aceito confiante, agradecendo-lhe. 
Alguns dias depois, Dr. Almeida explicou-me 

ter que fazer algumas despesas para a escritório as 
quais, segundo disse, não seriam reconhecidas pelo 
Govêrno Brasileiro pelo que tinha que reduzir o meu 
ordenado de US$ 150 para US$ 100, porém devendo 
eu assinar os recibos mensais como sendo de US$ 
150, mas me proporcionará a maneira de ganhar 15 
mil liras mensais além dos US$ 100, fazendo-me 
executar, além do trabalho normal, a limpeza do 
escritório. 

Compreendo e aceito. 
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MÊS DE SETEMBRO 
 
Transcorreu inteiro o mês sem que eu 

receba pelo meu trabalho de funcionária e de 
encarregada da limpeza, uma só lira, pelo 
contrário, até adiantando dinheiro meu para 
despesas de material de escritório, selos, 
utensílios para limpeza, etc. 

Em um dos últimos dias de setembro o Dr. 
Almeida me ordena revistar a pasta pessoal do Dr. 
Adolfo Vilalba Diaz, que trabalha no escritório desde 
o mês de agôsto. Eu recuso e desde então, inicia-se 
para mim um período difícil, porque não mais sou 
considerada uma boa funcionária. O Dr. Almeida diz-
me que, negando-me a fazer o que me pediu, portei-
me exatamente como uma pessoa que joga fora um 
bilhete premiado. 

 
MÊS DE OUTUBRO 

 
Achando-me na impossibilidade de 

prosseguir sem ter recebido pelo meu trabalho 
retribuição alguma, peço ao Dr. Almeida para 
pagar-me, sobretudo porque assinei os recibos dos 
ordenados mensais de agôsto e setembro. 
Inùtilmente. Num domingo, pela manhã, vou ao 
escritório para trabalhar e apresento-me ao Dr. 
Almeida o qual, pediu-me para entregar, uma carta 
urgente e digo-lhe que se não me fôr dado um 
adiantamento, via-me constrangida a negar-me a 
fazer o que me pede, porque, não possuo nem os 
níqueis para o bonde. O Dr. Almeida ameaça-me 
com uma tesoura, com imposição para executar 
imediatamente o serviço. Cumpri a ordem, porém 
não voltei mais ao escritório. Na parte da tarde, 
explico-lhe por meio de um telefonema que não 
mais irei trabalhar, e que deve considerar-me 
demissionária do escritório. 

Na manhã seguinte, estava em casa 
quando eram oito horas aproximadamente o Dr. 
Almeida pediu-me para que voltasse ao escritório. 
Disse-me que julgava o meu trabalho 
absolutamente indispensável, e que naquela 
mesma manhã, iria regularizar as minhas contas. 
Entregou-me, mais tarde, uma ordem na 
importância de 50.000 liras. 

O que devo pensar? que esta quantia representa 
todo a meu crédito ou que significa simplesmente um 
adiantamento a reembôlso das despesas? Pergunto 
isso ao Dr. Almeida, que me diz que posteriormente 
trataria do assunto. 

 
MÊS DE NOVEMBRO 

 
As minhas contas ainda não estão 

regularizadas, não obstante, eu assino, em cada fim 
de mês, os recibos com 4 cópias, que serão 
expedidos para o Brasil, de onde resulta que percebo 
um ordenado de US$ 150,000 mensais. 

Para obter mais dinheiro vejo-me obrigada a 
despedir-me de novo. Sei que o Dr. Almeida deve 
partir para a Grécia e tenho absoluta necessidade de 
dinheiro e não obstante os meus pedidos ouço a 
habitual resposta "amanhã". 

Saio aos quatro de novembro à noite do 
escritório exasperada por êsse comportamento, e 
mais tarde telefono para o escritório pedindo ao Dr. 
Almeida para deixar-me o dinheiro antes de sua 
partida, e que sendo demissionária do trabalho iria 
entregar as chaves do escritório ao empregado 
Ernesto Visani. Também nesta ocasião me garante 
que me pagará, integralmente, pedindo-me para 
revogar a minha decisão e portanto, não abandonar 
o trabalho. Deixa para mim, com Ernesto Visani, a 
quantia de L. 50.000,00 (cinqüenta mil liras) em data 
de 5 de novembro. 

Ao todo, pois, desde 15 de agôsto e nos 
meses de setembro e outubro recebi sômente L. 
100.000,00 (cem mil liras). 

À sua volta da Grécia, peço ao Doutor 
Almeida especificar a quanto monta o total do 
meu salário mensal, porque já agora compreendo 
bem que nunca receberei nem mesmo os US$ 
100 (cem dólares) que me havia prometido pagar 
e não obtenho resposta alguma. Faço notar  
ao Dr. Almeida que, para viver, não pode bastar-
me aquêle pouco que me está dando até então e 
finalmente, êle me explica que me entrega pouco 
dinheiro porque tem a intenção de empregar  
o meu dinheiro que ainda me deve, em terrenos 
no Brasil. Faço-lhe notar que eu não posso  
deixar de comer para comprar terrenos que 
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não verei nunca, mas não consigo nada além do que 
já me deu. 

A 20 de novembro peço mais dinheiro. 
Obtenho L. 5.000,00 (cinco mil liras). 

A 30 de novembro tendo que pagar o aluguel e 
outras contas em atraso, espero obter uma quantia 
para enfrentar os meus compromissos. Obtenho L. 
3.180,00 (três mil cento e oitenta liras). 

Assim se encerra para mim o mês de 
novembro. 

 
Mês de dezembro 

 
Depois de inúmeros pedidos de minha parte 

para receber algum dinheiro que me é 
absolutamente indispensável para viver, o Dr. 
Almeida manda entregar-me por Ernesto Visani L. 
40.000,00 (quarenta mil liras) no dia 15. 

 
26 de dezembro – 17 horas 

 
Eis a minha situação. Trabalho neste escritório 

desde 15 de agôsto e até hoje não recebi mais do 
que L. 148.180,00 (cento e quarenta e oito mil cento 
e oitenta liras) pelo meu trabalho de funcionária, 
empregada de limpeza e de lecionar italiano à filha 
do Dr. Almeida, a domicílio, e em horário diferente do 
escritório. Nos dias anteriores tendo-me dirigido ao 
Doutor Almeida pedindo-lhe para compreender a 
minha situação, e não obtendo nada, tinha-o 
cientificado que me dirigiria, para reclamar os meus 
direitos, ao Dr. Padilha ou ao Dr. Pezzi. 

É muito importante, Dr. Pezzi, que eu saliente, 
a esta altura, que até ontem eu não reclamava US$ 
150 (cento e cinqüenta dólares) por mês, mas 
simplesmente uma justa remuneração que me 
permitisse enfrentar as mais urgentes exigências da 
vida. 

 
26 de dezembro – 18 horas 

 
O Dr. Almeida me chama à sua sala. 

Explica-me que é obrigado a dispensar-me porque 
o meu noivo Orlando Lollobattista, não goza  
das simpatias do Senador Cunha Melo, o qual 
 

por êste motivo, pede ao Chefe do Serviço de 
Emigração a minha dispensa. O Doutor Almeida 
apela para minha compreensão dizendo-me que não 
pode ir contra a vontade do Senador que é homem 
muito influente no Brasil. Eu compreendo 
perfeitamente que esta incrível explicação foi 
determinada pelo fato de que ousei dizer-lhe que 
faria apreciar a sua atuação com relação a mim, 
pelos outros funcionários brasileiros do serviço. 

Submete então à minha assinatura os recibos 
dos meus salários mensais de US$ 150 (cento e 
cinqüenta dólares), antes mesmo de explicar como 
entende proceder ao meu pagamento. 

Depois que assinei os referidos recibos, 
decide finalmente dar-me US$ 100 (cem dólares) 
pelo trabalho de escritório e US$ 30 (trinta dólares) 
pela limpeza. A esta altura pede-me para notar o seu 
bom coração. Com efeito, no seu modo de dizer, êle 
me paga "de seu bôlso" a metade do mês de agôsto 
e todo o mês de setembro, porque o Govêrno 
Brasileiro não reconheceu o meu trabalho naquele 
período. Eu, ao contrário, declaro ter assinado 
recibos regulares relativos àqueles meses os quais 
foram remetidos para o Brasil. Faz o cálculo de 
quanto me deve e de quanto recebi e declara que 
saldará com L. 207.000,00 (duzentos e sete mil 
liras). 

No momento nada objeto, mais tarde, 
porém, escrevo uma carta endereçada ao Dr. 
Almeida, em que peço que me seja paga a 
quantia total, que não êle, mas o Govêrno 
Brasileiro me deve e lhe comunico por meio do 
empregado Ernesto Visani que se não me pagar 
integralmente o que me deve, dirigir-me-ei 
diretamente ao Dr. Padilha. Não era minha 
intenção proceder assim mas o Dr. Almeida me 
obrigou a isso. Tendo-me pedido no nosso 
encontro de dispensa, para assinar uma 
declaração voluntária de demissão, recusei. 

 
27 de dezembro 

 
O Dr. Almeida ontem mesmo à noitinha deixou 

com Ernesto Visani um cheque seu em seu favor já 
assinado e em branco, advertindo-o para pagar- 
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-me de acôrdo com que eu dizia na carta. O cheque 
foi feito para L. 295.445 (duzentos e noventa e cinco 
mil quatrocentos e quarenta e cinco liras), cheque do 
"Banco Nacional del Lavoro" nº 8.811.002 para 
liquidação de todo o meu crédito pelas circunstâncias 
desenvolvidas desde 15 de agôsto até 26 de 
dezembro, como funcionária do Serviço, empregada 
de limpeza e professôra de italiano da filha do Chefe 
do Serviço de Emigração. Convidada novamente 
pelo Sr. Visani para assinar a supra mencionada 
declaração, recusei-me porque o que devo declarar é 
falso. 

Com efeito, deixei o escritório porque fui 
dispensada e infelizmente num momento em que, 
mais do que nunca, tenho necessidade de trabalhar, 
porque impedindo-me o Dr. Almeida de deixar o 
escritório nas horas em que eu tinha outras ofertas 
de trabalho, perdi boas possibilidades de outros 
empregos. 

Tenho a maior confiança na sua compreensão 
e estou certa de que Vossa Senhoria, como ótimo 
representante do Govêrno Brasileiro, queira 
bondosamente interessar-se pelo meu caso. 

Releve-me a maçada e queira aceitar as 
expressões da minha dedicada estima. – Finucci 
Liliana. 

Roma, 31 de dezembro de 1956. 
Prezado Dr. Pezzi: 
A seu pedido, em relação a carta dirigida ao 

Senhor pela Srta. Liliana Finucci, em que ela lhe 
expõe seu caso pessoal, posso-lhe sòmente 
confirmar as datas dos adiantamentos por ela 
recebidos não tendo elementos para endossar suas 
palavras. 

Eu também como auxiliar do Serviço posso-lhe 
afirmar que embora o meu ordenado fôsse de US$ 
150 mensais, nunca recebi esta importância nos 
vencimentos, mas em adiantamentos, aos meus 
insistentes pedidos. 

Desde o dia 10 de agôsto quando comecei 
a trabalhar, o primeiro adiantamento o recebi  
no dia 8 de outubro (Liras 10.000); o segundo  
em 13 de outubro (Liras 50.000), alegando 
 

o Dr. Almeida não ter recebido dinheiro do INIC. 
Outros adiantamentos: outubro, 25 (Liras 

25.000); novembro, 8 (Liras 25.000); novembro, 17 
(Liras 30.000); novembro, 27 (Liras 18.000) e 
dezembro, 13 (Liras 49.694). 

Durante o mês de setembro financiei o 
Serviço adiantando do meu bôlso a quantia de Liras 
50.000. 

Eu nunca me queixei porque além da 
necessidade de trabalhar, vivo em casa dos meus 
pais e pedia ao Doutor Almeida o dinheiro quando 
precisava, tendo a certeza de que um dia teria 
liquidado o meu haver. 

Em meados de dezembro o Dr. Almeida me 
disse que antes do fim do ano iria liquidar todo o 
meu haver e o da Liliana Finucci, o que fêz 
quando a despediu no dia 27 de dezembro de 
1956, pagando-me por saldo do meu haver até 31 
de dezembro de 1956 a importância de Liras 
220.931. 

Naturalmente, eu também assinava os recibos 
de ordenado na base de US$ 150 que seguiam com 
as prestações de contas. 

Dr. Pezzi, quero lhe frisar o meu desejo de 
trabalhar com paixão pelo Serviço de Emigração do 
Brasil, como sempre fiz, acatando as ordens dos 
meus superiores sem discutir. 

Espero que esta crise seja resolvida com 
celeridade porque êste importante Serviço não pode 
parar. 

Não cabe a mim julgar, como humilde 
funcionário local, a conduta e a orientação dada ao 
Serviço pelo atual Chefe do Serviço Dr. Paulo 
Almeida. 

As prestações das Contas foram por mim 
elaboradas tendo por base os comprovantes que o 
Dr. Paulo Almeida me fornecia, algumas vêzes com 
atraso, impedindo-me desta forma, de manter um 
livro caixa regular em ordem cronológica, como 
também nunca tive a cópia da conta-corrente 
bancária. 

Da minha parte trabalhei de dia e  
de noite, muitas vêzes nos domingos 
  



 
 
 
 
 
 
 

LILIANE 
 

MESES ORDENADOS INDENIZAÇÃO LIMPEZA TOTAIS PRESTAÇÕES 
ADIANTAMENTO 

E CHEQUE 
PESSOAL 

OBSERVAÇÕES 

 US$ L. US$ L. US$ L. US$ L. Nº Doc. Data US$ L.  

               
Agôsto.................................. 110.00 68.750 – – – – 110.00 68.750 3 25 25.9 – –  
Setembto.............................. 150.00 93.750 – – – – 150.00 93.750 3 42 30.9 – –  
Outubro................................. 150.00 93.750 – – – – 150.00 93.750 4 17 9.11 80.00 50.000 Adiantamento de 13.10 
 – – – – – – – – – – – 80.00 50.000 Adiantamento de 5.11 
Novembro............................. 150.00 93.750 – – – – 150.00 93.750 – – – 8.00 5.000 Adiantamento de 20.11 
 – – – – – – – – – – – 5.09 3.180 Adiantamento de 30.11 
Dezembro............................. 150.00 93.750 – – – – 150.00 93.750 – – – 64.00 40.000 Adiantamento de 14.12 
(13º mês).............................. 150.00 93.750 – – – – 150.00 93.750 – – – – – Gratificação obrigatória 
 – – 85.80 53.265 – – 85.80 53.265 – – – – –  
 – – – – 24.00 15.000 24.00 15.000 – – – 472.70 295.445 Cheque pessoal 

TOTAIS 860.00 537.500 85.80 53.625 24.00 15.000 969.80 606.125 – – – 709.80 443.625  

 
Está conforme o original. – Em 18 de março de 1957 – Assinado: Ligia M. Moreira, Oficial Adm. "J". – Confere. Em 18 de março de 1957. – a) Terezinha 

Cintra Escriturária "F". 
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e dias Santos e com tarefas diversas. Sendo o único 
funcionário local que fala bem o português e conhece o 
inglês eu era e sou tradutor (português, italiano, inglês), 
correspondente, entrevistador de emigrantes, 
empregado para serviços gerais, redator das prestações 
de contas, fichários, tradutor por conta do CIME (serviço 
de colaboração) dos formulários MOPC-1 e 2 etc. 

O meu horário é de 8,30 às 13,30h e das 16 
às 20h e depois vou no correio central voltando a 
minha casa às 21,30h da noite, assim trabalhando na 
verdade onze horas diárias. 

Repito que é meu desejo trabalhar e servir 
modestamente o Serviço Brasileiro de Seleção  
de Emigrantes e a única queixa que posso fazer  
é que queria ter um expediente mais regular 
 

e que a minha tarefa seja bem esclarecida. 
Aceite, Dr. Pezzi, as minhas atenciosas 

saudações. – Ernesto Visani. 
Carimbo S. P. Q. R. – VIII Delegazione – Visto 

par Ia varità dalla firma del sig. Ernesto Visani – In 
carta licera por uso lavoro – Roma, II – 3 GEN. 1957 
– L'incaricato – II Sindaco. – Pennsei Enrica. – 
Vittorio Viarleglio. 

Está conforme o original. Em 18 de março  
de 1957. – Lygia M. Moreira, Oficial Administrativo, 
classe "J". Confere. Em 18 de março de  
1957. – Therezinha Cintra, Escriturária, classe  
"F". Confere. – Dulce C. Silva, Dat. D. Conforme.  
– Neuza C. C. Reis, Oficial Administrativo, classe 
K. 

 
Anexo IX 

 
LILIANE 
Os adiantamentos atingiram à soma de L. 443.625. 
De acôrdo com as anotações que possuo, os dois primeiros adiantamentos, de 13 de outubro de 

1956 e 5 de novembro de 1956, no total de L. 100.000, cobriram o ordenado de outubro por isso que, em 9 
de novembro de 1956, passou recibo do vencimento, sob o nº 17 (prest. nº 4) e equivalente a L. 93.750. 

Se do montante de L. 443.625 deduzirmos – L. 93.750, que representam os ordenados de outubro, 
encontraremos L. 349.875 que se compõe do seguinte: 

 
Saldo dos adiantamentos de outubro............................................................................. 6.250 L. 
  
Adiantamentos de novembro.......................................................................................... 8.180 L. 
  
Adiantamentos de dezembro.......................................................................................... 40.000 L. 
  
 54.430  
  
Cheque pessoal.............................................................................................................. 295.445   
  
           TOTAL................................................................................................................. 349.875 L. 

 
Está conforme o original – Em 18 de março de 1957. – (a) Lígia M. Moreira – Of. Adm. ''J''. – Confere. 

Em 18 de março de 1957. – Asssinado: Terezinha Cintra – Escriturária ''F''. 
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US$ Liras Nº Doc. Datas US$ Liras Datas 
Agôsto................................................................. 110.00 68.750 3 24 25.9 – – –  
Setembro............................................................. 150.00 93.750 3 41 30.9 – – –  
Outubro................................................................ 150.00 93.750 4 16 9.11 – 10.000 8.10  
 – – – – – – 50.000 13.10  
 – – – – – – 25.000 25.10 – Soma 85.000 liras 
Novembro............................................................ 150.00 93.750 – – – – 25.000 8.11  
 – – – – – – 30.000 71.11  
 – – – – – – 18.000 27.11 – Soma 73.000 liras 
Dezembro............................................................ 150.00 93.750 – – – – 49.694 13.12  
 – – – – – – 220.931 27.12  
(13º mês)............................................................. 150.00 93.750 – – – – – – (Cheque pessoal) 

Soma 270.625 liras 
TOTAL................................................................. 860.00 537.500 – – – – – –  
 

Está conforme o original. – Em 18 de março de 1957 – Assinado: Ligia M. Moreira Oficial Adm. "J" – Confere, Em 18 de março de 1957. – (a) Terezinha 
Cintra Escriturária, "F". 
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Ernesto: 
 

 L. 
  
Em 8-10..................................................... 10.000 
Em 13-10................................................... 50.000 
Em 25-10................................................... 25.000 
Em 8-11..................................................... 25.000 
  

Total................................................ 110.000 
  
Que deu para pagar outubro 93.750 
  
 16.250 
  
Em 17-11................................................... 30.000 
Em 27-11................................................... 18.000 
Em 13-12................................................... 49.694 
  

Total................................................ 113.944 
  
Que deu para pagar novembro 93.750 
  
 20.194 
  
Recibo em cheque pessoal em 27-12....... 220.931 
  
 241.125 
  
Que deu para pagar dezembro 93.750 
  
 147.375 
  
Que deu para pagar 13º mes 93.750 
  
 53.625 
  
Para pagar adantamento ao Serviço......... 50.000 
  
Saldo a favor do Dr. Almeida 3.625 

 
Está conforme o original. Em 18-3 de 1957. – 

Lygia M. Moreira, Of. Adm. "J". – Confere. Em 18-3 
de 1957. – (a) Terezinha Cintra, Escriturária "F". 

 
Relatório 

 
Senhor Presidente: 
Honrado com a indicação do Senhor 

Procurador-Geral para proceder à sindicância 
determinada pelo ilustre antecessor de V. Exa. à  
fls. 11 do processo, submeto à apreciação de  
V. Exa. o relatório que se segue do que  
me foi possível apurar e as sugestões sôbre as 
 

medidas que reputo necessárias de  
serem adotadas para a preservação do  
bom nome da administração brasileira no  
exterior. 

V. Exa. há de compreender que  
a sindicância realizada nesta Capital sôbre  
fatos que teriam ocorrido no exterior não pode  
ser completa como seria de se desejar,  
mas, sem embargo dessa circunstância,  
parece-me que o que já ficou apurado  
neste processo, e das declarações prestadas 
pelos Doutores Vasco Farolini Pezzi e  
Paulo Ignácio de Almeida, será o bastante  
para que V. Exa. se assim o entender, adote  
as providências que, em conclusão, terei a honra 
de sugerir. 

 
Os fatos objeto da sindicância 

 
Conforme se depreende do despacho  

de fls. 11, o antecessor de V. Exa. determinou 
que se procedesse à sindicância para a  
apuração das acusações recíprocas entre os Drs. 
Paulo Ignácio de Almeida, Chefe da Comissão 
Brasileira de Seleção de Emigrantes na Europa,  
e Vasco Farolini Pezzi, Coordenador Geral  
dos Serviços de Seleção de Emigrantes na 
Europa. 

A acusação do Dr .Vasco Farolini Pezzi 
contra o Doutor Paulo Ignácio de Almeida  
está consubstanciada na carta de fls. 1  
dêste processo e nos documentos nela referidos 
de fls. 2 a 8. Em resumo, o Dr. Vasco Farolini 
Pezzi acusa o Dr. Paulo Ignácio de Almeida  
de irregularidades no exercício da Chefia  
da Comissão Brasileira de Seleção,  
irregularidade esta traduzida no fato  
de que o Dr. Almeida teria exigido, de dois 
funcionários do escritório da Comissão, recibos 
de vencimentos que não correspondiam  
ao que realmente teria sido pago aos  
aludidos funcionários. Tal fato teria chegado  
ao conhecimento do Dr. Pezzi através das  
cartas que lhe foram endereçadas pela  
Senhorita Finucci Liliana e pelo Senhor Ernesto 
Visani, ambos funcionários do escritório  
da Comissão em Roma desde 10 de agôsto de 
1956. 

A denúncia da funcionária Liliana encontra-se 
na carta de fls. 2 a 6, traduzida a fls. 14 a 19, e, em 
síntese, alega aquela funcionária que fôra con- 
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tratada pelo Dr. Almeida com os vencimentos 
mensais de US$ 150.000 (cento e cinqüenta dólares) 
e que, apesar de jamais haver recebido aquela 
importância contratada, fôra compelida a assinar 
recibos correspondentes, recibos êsses que 
instruíam as prestações de contas enviadas ao 
Instituto. Na carta em questão, confessa a 
funcionária Liliana que, a partir de outubro de 1956, 
recebera adiantamentos do Dr. Almeida e que, por 
fim, ao ser dispensada do Serviço, dêle recebera, 
através do funcionário Visani, pelo cheque número 
8.311.002, contra o Banco Nacional del Lavoro, tudo 
que entendia lhe ser devido, no total de 295.445 
liras. 

Por outro lado, o funcionário Visani, na carta 
de fls. 7 e 8, confirma os adiantamentos recebidos 
pela funcionária Liliana e declara que, embora o seu 
ordenado fôsse como o daquela funcionária, de US$ 
150.00 mensais, nunca havia recebido aquela 
importância nos respectivos vencimentos, mas em 
adiantamentos conseguidos através de insistentes 
pedidos. Confessa o aludido funcionário Ernesto 
Visani que, em 27 de dezembro de 1956, o Dr. 
Almeida acertou as suas contas, pagando-lhe a 
importância de 220.931 liras. 

Assim, as acusações contra o Doutor Almeida 
levadas ao conhecimento do Dr. Pezzi através das 
cartas dos funcionários Finucci Liliana e Ernesto 
Visani, consistem, em sua essência, no fato de que o 
Dr. Almeida não pagava os vencimentos dos 
aludidos funcionários na época própria, muito 
embora lhes exigisse o recibo correspondente. 
Ambos, contudo, declaram que, afinal, em dezembro 
de 1956, suas contas foram acertadas. 

A acusação do Dr. Paulo Ignácio de Almeida 
contra o Dr. Pezzi foi formulada, expressamente, no 
item 5 do ofício que dirigiu ao antecessor de Vossa 
Excelência em 14 do corrente, "in verbis": 

"5. Impedido de trabalhar no dia 7, por motivo 
de doença, no dia 8, ao chegar ao escritório, deparei 
com os seguintes fatos: 

a) A fechadura da porta principal  
do escritório do Serviço Brasileiro de  
Seleção de Emigrantes na Europa fôra 
 

mudada, impossibilitando, assim, pudesse eu 
penetrar na sede do Serviço que se encontra sob a 
minha chefia em virtude de nomeação de Vossa 
Excelência a que precedeu autorização do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Comuniquei o ocorrido imediatamente ao Sr. 
Embaixador do Brasil em Roma, pelo ofício cuja 
cópia anexo ao presente. 

Essa violência e insubordinação comporta no 
momento, dois comentários: 

– evidencia ela o motivo pelo qual o Sr. Pezzi 
se recusou, por duas vêzes, a acompanhar-me à 
sede do Serviço e, do mesmo passo, caracteriza a 
sua responsabilidade no abuso praticado; 

– não recorri aos ofícios de um serralheiro, 
para penetrar no recinto do Serviço que dirijo, porque 
teria de invocar a assistência da Polícia Italiana, não 
só para fazê-lo, mas, ainda, para ressalva de minha 
responsabilidade. Basta enunciar aquilo a que me 
veria obrigado para compreender-se a sua 
impossibilidade, em defesa do bom nome do nosso 
país e dos seus serviços públicos. 

b) Verifiquei, igualmente, que a funcionária 
que dispensara no dia 26 de dezembro, fôra 
readmitida pelo Senhor Pezzi no dia seguinte, sem 
que, para isso, tivesse êle qualidade ou autorização; 

c) Soube, ainda, em virtude do que me 
declarou funcionário do Serviço, em encontro casual, 
que após a minha partida para Viena (27 de 
dezembro), as gavetas da minha mesa de trabalho, 
que continham papéis do próprio serviço e 
documentação particular, foram violadas por ordem 
do Senhor Pezzi". 

(Processo 454-57 em anexo). 
É de ressaltar que ambos os denunciantes e 

recìprocamente denunciados não tinham 
conhecimento, de ciência própria das acusações que 
formularam, pois tanto o Dr. Pezzi como o Doutor 
Almeida veiculam denúncias que chegaram ao seu 
conhecimento através de terceiros. 

Só esta circunstância demonstra a 
impossibilidade de ser apurado o fato em tôda a sua 
extensão através de sindicância realizada fora do 
local onde tais fatos teriam ocorrido. 
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O que ficou apurado na sindicância. 
A acusação imputada ao Dr. Paulo pelos 

funcionários Liliana e Visani, trazida ao 
conhecimento dessa Presidência pelo Dr. Pezzi,  
não resultou provada no correr da sindicância  
aqui realizada, com os parcos elementos de que 
dispus. 

Em verdade, o Dr. Almeida nega 
terminantemente a acusação (declaração de fls.) e 
procura explicar, através dos quadros 
demonstrativos de fls. a sua total improcedência. 

Aliás, a presunção que deve prevalecer, até 
prova em contrário, é a de que os funcionários 
denunciantes tenham recebido os seus vencimentos 
quando assinaram os recibos correspondentes, pois 
êstes é que fazem a prova do pagamento. Se os 
recibos foram graciosos ou se as importâncias nêles 
consignadas não correspondem ao que realmente 
teria sido pago, só se poderá apurar em sindicância 
a ser realizada em Roma, onde os fatos teriam 
ocorrido. Aqui, sem ouvir as pessoas que tenham ou 
possam ter conhecimento dos fatos, inclusive os 
funcionários denunciantes e a Secretária da 
Comissão de Seleção, não se pode chegar a outra 
conclusão senão a da improcedência da denúncia. 

Acresce a circunstância de que o contexto da 
denúncia é inverossímel, pois é inadmissível que 
dois funcionários contratados, ambos italianos, 
prestassem serviços à Comissão, durante meses, 
sem receberem seus vencimentos, e, além disso, 
firmassem recibos graciosos correspondentes a 
pagamentos de importâncias que não teriam 
recebido. 

Se verdadeira a denúncia, seriam os 
denunciantes coniventes com a irregularidade, 
principalmente Visani, que era o encarregado de 
preparar a documentação que instruía as prestações 
de contas do Doutor Almeida, inclusive os recibos 
ditos graciosos. 

Mas, apesar dos parcos elementos com  
que pude contar, para a apuração da denúncia 
formulada contra o Doutor Almeida, pude  
constatar que pelo menos os recibos firmados  
pelos denunciantes, correspondentes aos 
vencimentos do mês de outubro, recibos êsses 
 

que acompanharam a prestação de contas número 
4, no valor, cada um, de US$ 150.00 (cento e 
cinqüenta dólares) ou 93.750 (noventa e três mil 
setecentos e cinqüenta liras), não são graciosos, 
pois, realmente, os referidos denunciantes, durante o 
mês de outubro e até a data dos recibos, receberam 
adiantamentos superiores aos vencimentos de um 
mês. 

Assim é que Liliana confessa em sua carta 
que entre 13 de outubro e 9 de novembro, data do 
recibo de fôlhas, recebeu adiantamento no valor de 
100.000 (cem mil) liras, adiantamentos êsses que 
cobriram os vencimentos de outubro, que 
importavam em 93.750 (noventa e três mil 
setecentos e cinqüenta) liras. 

Portanto, quando Liliana afirma que assinou 
graciosamente todos os recibos que instruíram as 
prestações de contas do Dr. Almeida, está faltando à 
verdade, pelo menos no que diz respeito aos 
vencimentos de outubro. 

Também Visani confessa que entre 8 de 
outubro e 9 de novembro, data do recibo de fls., 
recebeu adiantamentos no valor de 110.000 (cento e 
dez mil) liras, os quais, também, cobriam os 
vencimentos de outubro, que importavam em  
93.750 (noventa e três mil setecentos e cinqüenta) 
liras. 

Quanto aos vencimentos dos dias de agôsto e 
do mês de setembro, que teriam sido pagos aos 
funcionários denunciantes em 25 e 30 de setembro, 
respectivamente, afirma o Dr. Almeida que os pagou 
naquelas datas, de acôrdo com os recibos firmados 
na ocasião, os quais se encontram por cópia 
autêntica a fls. Dizem, por outro lado, os 
denunciantes, que, embora houvessem firmado os 
recibos não receberam as importâncias 
correspondentes. 

Temos, pois, a palavra do Dr. Almeida, 
corroborada pelos recibos, contra as afirmações dos 
denunciantes e, nesse passo, devem prevalecer os 
recibos até que sejam os mesmos destruídos por 
prova robusta e convincente. 

Declarou-me o Dr. Pezzi que tanto os recibos 
eram graciosos que, por ocasião do acêrto de contas 
de Liliana, em dezembro de 1956, recebeu ela a 
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importância de 295.445 (duzentos e noventa e cinco 
mil quatrocentos e quarenta e cinco) liras, paga por 
cheque, importância essa que corresponderia, 
aproximadamente, aos vencimentos atrasados 
devidos à referida funcionária. Daí a conclusão que 
lhe pareceu inevitável de que os recibos anteriores 
eram graciosos. 

Já o Dr. Almeida, inquirido sôbre o assunto, 
explicou que, corresponderia aquela importância aos 
vencimentos dos meses de novembro e dezembro; a 
um mês de gratificação devida a todos os 
empregados no fim de cada ano, à indenização pela 
dispensa sem justa causa e ao pagamento pelos 
serviços de limpeza de escritório, tudo de acôrdo 
com o seguinte cálculo: 

 
Vencimentos de setembro e 
dezembro........................................... 187.500 
Gratificação anual ............................. 93.750 
Indenização por dispensa ................. 53.625 
Serviços de limpeza ..........................    15.000 
 349.875 
Menos adiantamentos .......................     54.430 
 295.445 

 
Esclareceu o Dr. Almeida que embora o 

pagamento tenha sido feito por Visani, contra cheque 
de sua conta pessoal, supõe que o mesmo tenha 
obedecido ao cálculo acima, embora não tenha 
certeza disso, pois se encontrava ausente de Roma 
na ocasião. 

Como se verifica, só com o exame do recibo 
que deve ter sido firmado por Liliana é que se poderá 
constatar a que se referiu o pagamento das 295.445 
liras. 

O único ponto que não admite controvérsia é 
que êste pagamento foi realizado em liquidação de 
tudo quanto Liliana se achava com o direito receber, 
de acôrdo com determinada carta que dirigira ao Dr. 
Almeida. Tal carta, como é óbvio, poderá esclarecer 
definitivamente o assunto e constitui peça 
imprescindível para a sindicância. 

Portanto, sem que se prossiga na sindicância, no 
local onde se desenrolaram os fatos, não se pode, 
conscientemente e sem desrespeito à honra alheia, dar  
 

como provada a denúncia formulada pelos dois 
funcionários e trazida ao conhecimento dessa 
Presidência, a meu ver inadequadamente, pelo Dr. 
Pezzi. 

Quanto à denúncia oferecida pelo Dr. Almeida 
contra o Dr. Pezzi, só pôde ser confirmada na parte 
relativa à mudança da fechadura da porta principal 
do escritório onde funciona o Serviço de Seleção em 
Roma. 

O próprio Dr. Pezzi confirma, em suas 
declarações, que, por ordem sua, o Dr. Deraldo 
Padilha, na ausência do Dr. Almeida, trocou a 
fechadura em questão. 

Quanto ao mais, isto é, a readmissão da 
funcionária Liliana e a violação das gavetas da  
mesa de trabalho do Doutor Almeida, nada  
ficou apurado, dada a impossibilidade de serem 
constatados tais fatos, negados terminantemente 
pelo Dr. Pezzi. 

Aliás, os fatos em questão chegaram ao 
conhecimento do Dr. Almeida, segundo suas 
declarações, através do funcionário Visani. 

 
O comportamento dos denunciantes em face das 

denúncias 
 

Tendo ficado comprovada, parcialmente, a 
denúncia formulada contra o Dr. Vasco Pezzi, é meu 
dever abrir um capítulo especial, para examinar a 
regularidade ou não das providências tomadas tanto 
por êle como pelo Doutor Almeida sem o 
conhecimento dessa Presidência, e que culminaram 
com a viagem que empreenderam para o Brasil. 

De posse da denúncia formulada por uma 
funcionária que acabava de ser dispensada pelo Dr. 
Almeida, e cujo noivo tivera sua entrada proibida no 
escritório da Comissão por ordem do mesmo, e de 
outra de iniciativa do funcionário Visani, ambas 
reduzidas a escrito nas cartas de fôlhas, o Dr. Pezzi, 
com o apoio ostensivo do Dr. Padilha, destituiu, de 
fato, o Dr. Almeida da Chefia da Comissão, trocando 
a fechadura da porta principal, com o intuito 
indisfarçável de impedir a entrada do Chefe da 
Comissão, designado por Portaria do antecessor de 
V. Exa. Quando do seu regresso de Viena,  
  



– 792 – 
 

Poderia o Dr. Pezzi proceder da maneira como 
procedeu, sem ordem superior dessa Presidência, 
que estava completamente alheia ao que se 
passava? 

Parece-me que não, entre outros motivos 
porque o Dr. Pezzi não possuía autoridade  
bastante para ordenar tal medida contra e à revelia 
de quem, bem ou mal, era o Chefe da Comissão de 
Seleção. 

Não quero dizer com isso que o Doutor Pezzi 
fôsse subordinado hierárquico do Dr. Almeida, ou 
vice-versa, mas o fato inconteste é que o Dr. 
Almeida, administrativamente, era a maior autoridade 
da Comissão. 

E, tornando mais arbitrário ainda o seu ato, 
determinou o Dr. Pezzi que a execução da violência 
ficasse a cargo do Dr. Deraldo Padilha, êste sim, 
subordinado hierárquico do Dr. Almeida. 

Com essa medida, executada à revelia dessa 
Presidência, é ordenada por quem não podia ordená-
la, o Chefe da Comissão de Seleção ficou impedido 
de ingressar na sede da aludida Comissão, a não ser 
nas horas de expediente normal, enquanto que o Dr. 
Deraldo Padilha, seu subordinado hierárquico, 
assumiu, de fato, a chefia que de direito não lhe 
pertence e para a qual não foi designado. 

O Dr. Pezzi conseguiu pela fôrça aquilo que, 
segundo suas declarações, havia proposto ao Dr. 
Almeida – o afastamento dêle, Dr. Almeida, da 
Chefia, enquanto se procedesse à sindicância sôbre 
os fatos constantes das denúncias que haviam 
chegado ao seu conhecimento. 

Irregular e violenta, a meu ver, a ordem do Dr. 
Pezzi, executada pelo Dr. Padilha, a qual poderá 
trazer conseqüências danosas ao patrimônio do 
Instituto, pois o Dr. Almeida, como se infere do ofício 
que dirigiu a essa Presidência e de suas 
declarações, já está alegando não poder se 
responsabilizar pela prestação de contas da 
importância de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares) que 
tem sob a sua guarda, dada a denúncia veiculada 
por Visani de que o arquivo e as gavetas de sua 
mesa de trabalho teriam sido revolvidas por ordem 
do Dr. Pezzi. 

É claro que a contestação de tal denúncia só 
poderá ser feita em sindicância ou inquérito a ser 
realizado em Roma, mas o certo é que o Dr. Almeida 
poderá alegar essa circunstância para justificar a 
falta de tal ou qual comprovante em sua prestação 
de contas. 

Outra conseqüência que por certo resultou 
danosa para o prestígio da administração brasileira 
foi o escândalo que fatalmente deve ter causado a 
atitude do Dr. Pezzi, na melhor das hipóteses, junto 
às entidades estrangeiras mais ìntimamente ligadas 
à Comissão de Seleção. 

Irregular, também, foi a decisão do Dr. Pezzi 
de viajar para o Brasil, sem ordem superior, 
abandonando o local de seu trabalho quando mais 
necessária se tornava a sua presença, como 
Coordenador do Serviço, para atender ao problema 
dos refugiados húngaros. 

A nossa Comissão de Seleção na Europa, 
justamente no momento em que mais necessária se 
torna sua presença, está completamente acéfala, 
pois com a vinda, também irregular, do Dr. Paulo 
Almeida para o Brasil, ficou sem Chefe e sem 
Coordenador. E o quadro que se nos depara é o Dr. 
Divino Ramos em Viena, com atribuições para 
assinar salvo-condutos dos húngaros, e o Dr. Padilha 
em Roma, na Chefia, de fato, da Comissão. Tudo 
isso à revelia dessa Presidência, que se vê diante de 
uma situação criada e consumada pelo Dr. Pezzi e 
agravada com a decisão do Dr. Almeida de também 
viajar para o Brasil, abandonando o seu pôsto e a 
chefia de que estava legalmente investido, para vir 
lutar menos por sua reputação do que pela 
permanência no cargo, para o qual demonstrou não 
ter autoridade ou categoria para ocupar. 

Destituído, violenta e arbitràriamente, da 
chefia, a única atitude, compatíveI com o cargo que 
ocupava era a de recuperar sua autoridade, 
assumindo aquela chefia a qualquer preço, e pedir o 
afastamento daqueles que contra êle se rebelaram, 
inclusive os seus subordinados hierárquicos. 

A conseqüência dessa fraqueza do Dr. Almeida 
aí está nos autos, representada pelo telegrama  
de fls. 57, assinado pela maioria daqueles que lhe  
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devem, ainda hoje, acatamento e subordinação 
hierárquica. 

Andou mal o Dr. Almeida por lhe faltar 
autoridade para conter a rebelião dos seus 
subordinados, aliados ostensivamente ao Dr. Pezzi, 
para afastá-lo da Chefia da Comissão, como veio 
provar o telegrama de fls. 57. 

 
O Telegrama 

 
Ao iniciar a sindicância estranhei que o Dr. 

Pezzi, tendo recebido denúncia grave no seu 
enunciado, mas inverossímel no seu contexto, 
tivesse, sem maiores indagações, assumido as 
atitudes que assumiu, tôdas elas, no mau entender, 
violentas e irregulares. 

Inverossímal a denúncia porque não é 
concebível que os dois denunciantes trabalhassem 
sem receber os seus vencimentos e ainda assim 
assinassem recibos como se os tivessem recebido. 
Inverossímel ainda a denúncia, porque, de tal 
irregularidade tivesse ocorrendo os demais membros 
da Comissão dela estariam fatalmente a par, através 
das reclamações dos interessados, e, nesse caso, já 
a teriam denunciado. Inverossímel, por fim, porque 
não viera aconpanhado de nenhuma prova, nem 
mesmo da cópia da carta que a funcionária Liliana 
dirigira ao Dr. Almeida no dia da dispensa, 
documento êsse que seria da maior valia para a 
apuração do fato. 

Convém esclarecer, para evitar interpretações 
malévolas, que, quando qualifico de inverossímel a 
denúncia, não estou afirmando que seja falsa ou 
improcedente. Podem ser até verdadeiros os fatos 
nela narrados, mas o certo é que, tal como foi 
formulada e partindo de quem a veiculos, não 
deveria ter as conseqüências que está produzindo, 
sem, ao menos, ter sido verificado, prèviamente, um 
indício que fôsse de sua procedência. 

Denúncia muito mais grave afirma o Dr. Pezzi 
ter-lhe sido transmitida pelo Exmo. Sr. Presidente da 
República e, no entanto, chegando em Roma, nada 
apurou sôbre a mesma, e nem solicitou abertura de 
inquérito destinada a apurá-la. A denúncia em 
questão referia-se a "comércio ilícito e desonesto  
 

em tôrno da vinda de emigrantes" (fls. 26 a 29). 
Finalmente, quando tive conhecimento do 

telegrama de fls. 57, convenci-me de que, por trás de 
uma denúncia que em absoluto não justificava a 
troca de fechadura da porta e conseqüentemente 
destituição, de fato, do Doutor Almeida da Chefia da 
Comissão e muito menos a viagem do Dr. Pezzi ao 
Brasil, o que existe realmente é um movimento 
coletivo dos signatários do telegrama em questão, 
sob a orientação do Dr. Pezzi, no sentido de afastar 
o Dr. Almeida. 

O telegrama tem o seguinte texto: 
"Repelimos enèrgicamente tôdas mentirosas 

alegações Almeida pt Solidários sua 
desassombrada atuação pedirmos transmitir esta 
Câmara apêlo resolução rápida situação junto 
Presidente visto Almeida moral socialmente 
incompatibilizado chefia prejudicando trabalho 
deslustrando conceito Brasil exterior pt Contamos 
compreensão apoio assunto tão grave pt Divino 
Ramos Hélio Castro Gestão Fernandes Deraldo 
Padilha Fernando Rocha". 

Tal telegrama, expedido de Roma, revela, 
antes de tudo, o ato de rebeldia e indisciplina dos 
seus signatários contra o seu superior hierárquico, 
ainda Chefe da Comissão. 

Por outro lado, causa espécie que, já no dia 22 
de janeiro último, data do recebimento do telegrama, 
os seus signatários tivessem tido conhecimento das 
"alegações" do Dr. Almeida e se apressassem em 
desmenti-las, quando as mesmas "alegações" só 
foram conhecidas do Dr. Pezzi à tarde do dia 21, 
quando o signatário dêste relatório lhe deu vista das 
mesmas (fls. 27) . 

Mas o que é de pasmar no telegrama em 
questão é a afirmação de que o Dr. Almeida está 
"moral e socialmente incompatibilizado chefia 
prejudicando trabalhos deslustrando conceito Brasil 
exterior". 

Fundados em que, veiculam pelo telégrafo, e 
pedem que se transmita à Casa Civil da Presidência 
da República, afirmação tão contundente  
contra a honra de um homem? Em denúncia  
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mal formulada e não apurada, partida de dois 
funcionários italianos, um dos quais fôra demitido na 
véspera pelo denunciado e ambos sem autoridade 
moral para denunciar, porque, em última análise, 
seriam coniventes com a irregularidade? 

Ou os signatários do telegrama conhecem 
outras irregularidades praticadas pelo Dr. Almeida, 
que não a que está sendo sindicada, e as estão 
escondendo do conhecimento dessa Presidência, ou, 
então, a única conclusão aceitável é a de que o que 
interessa ao Doutor Pezzi e aos demais que 
assinaram o telegrama é o afastamento do Doutor 
Almeida da Comissão, a todo preço, sem sindicância 
ou inquérito de qualquer espécie. 

E, se foi essa a intenção daquele grupo, 
parece-me que alcançaram, em parte, o que 
pretendiam, porque, realmente, nesta altura, o Dr. 
Almeida, a meu ver, não possui mais condições para 
permanecer na Chefia, porque não soube, ou não 
quis, fazer prevalecer sua autoridade no momento 
oportuno. 

 
Medidas a serem tomadas pela Administração 

 
Se o objetivo da sindicância fôsse sòmente o 

de apurar os fatos denunciados, a tarefa de que fui 
incumbido não ofereceria maiores dificuldades. 

Acontece que o ilustre antecessor de V. Exa., 
no item c do despacho de fls. 11, ordenou que o 
encarregado da sindicância indicasse "as medidas 
que julgar necessárias à preservação do bom nome 
da administração brasileira no exterior", dever êsse a 
que não me posso furtar, por mais desagradável que 
seja. 

A meu ver, dada a situação criada, impõem-se 
desde logo a exoneração dó Dr. Paulo Ignácio de 
Almeida, Chefe da Comissão, o qual, em todo o 
incídente, demonstrou não possuir as qualidades 
mínimas necessárias para a função que 
desempenha no exterior. Faltou-lhe, no momento 
preciso, autoridade bastante para recuperar a chefia 
de que foi destituído por ato de fôrça do Doutor 
Pezzi, executada pelo Dr. Padilha. 

Viajando para o Brasil, abandonou  
o seu pôsto quando mais necessária se  
 

tornava sua presença na Europa, para atender o 
problema dos refugiados húngaros, viagem essa 
realizada por conta própria, isto é, sem autorização 
dessa Presidência, a quem estava diretamente 
subordinado. 

Por outro lado, o texto do telegrama de fls. 57 
nos dá notícia de um ambiente que torna impossível 
a volta do Dr. Almeida na qualidade de Chefe da 
Comissão. 

Ao propor a exoneração do Dr. Paulo Ignácio 
de Almeida, sugiro que se lhe conceda um prazo 
razoável para que ofereça a prestação de contas da 
importância de 20.000 dólares correspondente ao 
último adiantamento recebido. 

Por indeclinável dever de justiça, não posso 
deixar de recomendar também a exoneração dos 
Drs. Vasco Pezzi, Deraldo Padilha, Divino Ramos, 
Hélio Castro, Gastão Fernandes e Fernando Rocha 
das funções que exercem no exterior, tendo em vista 
o comportamento dos mesmos no incidente, como 
exposto no capítulo anterior. 

A atuação do Dr. Pezzi, ordenando a troca da 
fechadura da porta principal do Serviço, para impedir 
o ingresso daquele que era o Chefe da Comissão e, 
em seguida, viajando para o Brasil sem ordem dessa 
Presidência, constitui, a meu ver, falta grave, 
injustificável, que não o recomenda como 
representante dêsse Instituto e, portanto, da 
administração brasileira no exterior. 

Quanto ao Dr. Deraldo Padilha, foi o executor 
da ordem ilegal do Doutor Pezzi e praticou falta tanto 
mais grave quanto é certo ser o mesmo subordinado 
hierárquico do Dr. Almeida. 

Os Drs. Divino Ramos, Hélio Castro, Gastão 
Fernandes e Fernando Rocha, os quais, juntamente 
com o Doutor Padilha, assinaram o telegrama de 
fôlhas 57, praticaram ato de iniludível indisciplina 
contra o seu superior hierárquico ao veicularem 
conceitos desprimorosos contra a honra e a boa 
fama do Dr. Almeida, intrigando-o com a Casa Civil 
da Presidência da República, com o intuito visível de 
conseguirem o seu afastamento. 

Se a conservação do Dr. Paulo de  
Almeida na Chefia da Comissão  
tornou-se impossível, não porque se tenha apu-  
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rado qualquer irregularidade funcional por êle 
praticada no exercício daquela chefia mas em virtude 
da constatação de sua falta de autoridade para o 
exercício do cargo, em face da situação criada pelo 
Dr. Pezzi, com o apoio ostensivo dos demais, 
praticaria a administração inqualificável injustiça se 
deixas-se de exonerar, juntamente com o Doutor 
Almeida, aquêles que, comprovadamente, 
participaram do movimento de insubordinação contra 
a Chefia da Comissão. 

Conservar os demais membros da Comissão 
de Seleção, com o sacrifício do Dr. Paulo Almeida, 
seria, a meu ver, em última análise, a aprovação, 
por parte dessa Presidência, daqueles atos de 
indisciplina e insubordinação praticados no exterior 
por funcionários de confiança do govêrno 
brasileiro, o que importaria, sem dúvida, em 
descrédito para a administração pública brasileira 
junto aos Governos e aos povos estrangeiros. 
Seria, em uma palavra, premiar aquêles que são 
tão responsáveis como o Dr. Almeida pela 
situação criada. 

Ainda no que diz respeito às exonerações, 
impõe-se a dispensa imediata do funcionário Ernesto 
Visani, o qual, ou foi conivente com a irregularidade 
que denunciou ou falseou a verdade quando 
ofereceu a denúncia, por escrito. 

A outra providência de caráter urgente, que a 
meu ver, deve ser tomada por essa Presidência, é o 
prosseguimento da sindicância em Roma, presidida 
por pessoa de inteira confiança de Vossa Excelência, 
para que fiquem apurados não só os fatos 
denunciados nestes autos, mas tôdas e quaisquer 
irregularidades que porventura tenham sido 
praticadas durante a gestão do Doutor Paulo Ignácio 
de Almeida, inclusive aquela denúncia que chegou 
ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, referida pelo Dr. Pezzi em 
sua declaração. 

Dependendo do resultado dessa sindicância, 
que deve ser a mais ampla possível, poderá Vossa 
Excelência determinar ou não a abertura de inquérito 
administrativo. 

São essas as recomendações que  
achei do meu dever transmitir a V. Exa.,  
em cumprimento ao despacho de fls. 11,  
 

convencido de que, só assim, ficará resguardado o 
prestígio da administração pública brasileira no 
exterior. 

V. Exa., contudo, julgará como melhor lhe 
parecer. 

As graves e delicadas funções da Comissão 
Brasileira de Seleção de Imigrantes na Europa ao 
que se viu no presente processo, estão sofrendo 
conturbação lamentável devido às irregularidades 
apuradas pela sindicância efetuada na Procuradoria 
do INIC, e determinada pela Presidência dêste 
órgão, a fim de serem averiguadas as denúncias que 
são reciprocamente feitas pelo Dr. Paulo Ignácio de 
Almeida, Chefe, e pelo Dr. Vasco Pezzi, 
Coordenador Geral dos serviços da mesma 
Comissão. 

No momento em que as atividades dos seus 
componentes deveriam voltar-se com afinco 
redobrado e dedicação à sobrecarga de trabalhos e 
responsabilidades decorrentes dos compromissos 
assumidos pelo Govêrno brasileiro com o 
acolhimento dos asilados húngaros, encontra-se a 
Comissão acéfala e desgovernada, e a Presidência 
do INIC a braços com uma sindicância que envolve a 
honorabilidade do respectivo Chefe, e a disciplina do 
Coordenador Geral com possíveis reflexos 
referentemente aos demais membros integrantes da 
aludida Comissão. 

Os fatos apurados pela Procuradoria dêste 
Instituto, e sumariados de fls. 76 a fls. 90 
demonstram, de logo, a necessidade de providências 
que possam reparar, no que fôr possível, os efeios 
das faltas cometidas e que reajustem os serviços da 
Comissão, a bem da moralidade e da disciplina 
administrativa, e do próprio prestígio do Brasil no 
exterior. 

Em face do exposto e tendo em vista os 
elementos constantes dêste processo, resolvo: 

I – Exonerar o Dr. Paulo Ignácio de Almeida 
das funções de Chefe da Comissão Brasileira de 
Seleção de Imigrantes na Europa, para as quais foi 
designado pela Portaria número 450, de 29 de 
outubro de 1956, por haver incorrido em graves 
faltas de ordem funcional e administrativa. 

Ao ser acusado por todos os  
membros da Comissão, coletivamente, de  
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reter em seu poder parte dos vencimentos de 
funcionários subordinados, e ao ter seu ingresso 
impedido na sede da Comissão em Roma, por ato 
arbitrário do Dr. Vasco Parolini Pezzi, e executado 
pelo Dr. Deraldo Padilha, cometeu a dupla e 
injustificável falta de abandonar o pôsto viajando 
para o Rio de Janeiro, e de menosprezar a 
Presidência dêste órgão, ao tomar aquela iniciativa 
sem obter a necessária autorização. 

II – Exonerar o Dr. Vasco Parolini Pezzi  
das funções de Coordenador Geral da mesma 
Comissão, para as quais foi nomeado pela Portaria 
número 368, de 11 de setembro de 1956, por haver 
praticado graves faltas de ordem funcional e 
administrativa. 

Ao ter conhecimento das denúncias 
formuladas contra o Chefe da Comissão, deixou  
de comunicá-las a quem de direito, procurando 
destituí-lo da Chefia, impedindo o seu ingresso  
na sede da Comissão, e viajando para o Rio de 
Janeiro sem a necessária autorização desta 
Presidência. 

III – Determinar a dispensa de Ernesto  
Visani das funções que exerce naquela Comissão, 
por haver acusado o seu Chefe hierárquico de  
reter parte dos vencimentos a que tinha direito,  
e, em seguida retratar-se podendo configurar-se uma 
das alternativas, ou de conivência com o 
procedimento imputado ao Dr. Paulo Ignácio de 
Almeida, ou imperdoável acusação contra o seu 
superior. 

IV – Determinar o prosseguimento da 
sindicância em Roma em vista da necessidade de 
serem rigorosamente apuradas as denúncias 
formuladas contra o Dr. Paulo Ignácio de Almeida, 
assim como averiguar o procedimento dos demais 
membros da Comissão sôbre os quais pesa a 
presunção de insubordinação e de atos de 
indisciplina. 

V – Conceder o prazo de 30 dias ao  
Dr. Paulo Ignácio de Almeida para apresentar 
prestação de contas do último adiantamento 
recebido, de 20 mil dólares, para gastos com a 
Comissão. 

VI – Declara extinta a função de "Coordenador 
Geral dos Serviços de Seleção de Imigrantes na 
Europa, com a vantagem triplice da economia, simpli-  
 

ficação e maior eficiência dos trabalhos da 
Comissão. 

VII – Solicitar ao Ministério das Relações 
Exteriores a designação de um funcionário da 
Carreira de Diplomata lotado na Itália, a fim de 
assumir imediatamente, e em caráter interino, a 
Chefia da Comissão. 

VIII – Atribuir a funcionário indicado pelo 
Ministério das Relações Exteriores a missão de dar 
prosseguimento à sindicância a que se refere o item 
IV supra. 

IX – Propor à Diretoria Executiva se proceda 
ao imediato reexame da composição, estrutura e 
objetivos da Comissão Brasileira de Seleção de 
Imigrantes na Europa, tendo em vista o seu 
funcionamento com elementos plenamente 
qualificados no campo profissional e técnico, que lhe 
permitam preencher as finalidades para as quais foi 
criada, fundamentais à execução da política 
imigratória do país. 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1957. – 
Fernando Ramos de Alencar, Presidente. 

 
ANEXO XIII 

 
Serviço Brasileiro de Seleção  

de Emigrantes na Europa 
 

"Declaro que foi prestado o serviço constante 
desta conta". 

Em 25 de setembro de 1956 – Doc. número 25 
– Assinatura ilegível. 

Dólares – US$ 110,00 – US$ Cento e dez. 
Recebi do Dr. Paulo Ignácio de Almeida, 

Chefe do Serviço Brasileiro de Seleção de 
Emigrantes na Europa a quantia de US$ 110 – 
Dólares US$ Cento e dez, por serviços prestados de 
Auxiliar do Serviço para serviços gerais de escritório 
e preparo da documentação para seleção. 

Vencimentos: 10 de agôsto a 31 de agôsto de 
1956 – US$ 110,00 – no período de agôsto de 1956. 

Roma – Itália – Liliano Finucci. 
Visto – Paulo Almeida. 
Carimbo: Serviço Brasileiro de Seleção de 

Emigrantes – Ordem e Progresso. Confere: – Dinah 
Martins Peracio, Datilógrafo "D" Conforme: –
Benedito Ponce, Oficial Administrativo "H". 
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ANEXO XIV 
 

Serviço Brasileiro de Seleção 
de Emigrantes na Europa 

 
"Declaro que foi prestado o serviço constante 

desta conta". 
Em 30 de setembro de 1956 – Doc. número 42 

– Assinatura ilegível. 
Dólares US$ 150,00 – US$ Cento e cinquenta. 
Recebi do Dr. Paulo Ignácio de Almeida Chefe 

do Serviço Brasileiro de Seleção de Emigrantes na 
Europa a quantia de US$ 150,00 – Dólares US$ 
Cento o cinquenta, por serviços prestados de Auxiliar 
do Serviço para serviços gerais de escritório e 
preparo da documentação para seleção. 

Vencimentos de setembro de 1956 – US$ 
150,00 – no período de mês de setembro de 1956. 

Roma – Itália – Liliane Finucci. 
Visto: – Paulo Almeida. 
Carimbo: Serviço Brasileiro de Seleção de 

Emigrantes – Ordem e Progresso, Confere: – Dinah 
Martins Perácio, Datilógrafo "D". Conforme: – 
Benedito Ponce, Oficial Administrativo, "H". 

 
ANEXO XV 

 
Serviço Brasileiro de Seleção de Segurança na 

Europa 
 

"Declaro que foi prestado o serviço constante 
desta conta". 

Em 25 de setembro de 1956 – Doc. número 24 
– Assinatura ilegível.  
Dólares 

US$ 110,00. 
Liras 

Recebi do Dr. Paulo Ignácio de Almeida, 
Chefe do Serviço Brasileiro de Seleção de 
Emigrantes na Europa, a quantia de US$ 110,00. 
Dólares 

US$ Cento e dez. 
Liras 
por serviços prestados de Auxiliar do Serviço 
(Seleção e contabilidade). 

Vencimentos de 10.8.56 a 31.8.56 – US$ 
110,00 – no período de agôsto de 1956. 

Roma – Itália – Ernesto Visani, Carteira 
môdelo 19 número 155.024. 

Visto: – Paulo Ignacio de Almeida, Chefe do 
Serviço Brasileiro de Seleção de Emigrantes na 
Europa.  

Carimbo: Serviço Brasileiro de Seleção de 
Emigrantes – Ordem e Progresso. Confere: – Dinah 
Martins Perácio, Datilógrafo "D". Conforme: – 
Benedito Ponce. Oficial Administrativo, "H". 

 
ANEXO XVI 

 
Serviço Brasileiro de Seleção  

de Emigrantes na Europa 
 

"Declaro que foi prestado o serviço constante 
desta conta". 

Em 30 de setembro de 1956 – Doc. número 41 
– Assinatura ilegível. 

Dólares – liras – US$ 150,00. 
Recebi do Dr. Paulo Ignacio de Almeida, 

Chefe do Serviço Brasileiro de Seleção de 
Emigrantes na Europa a quantia de US$ 150,00. 
Dólares 

US$ 150,00. 
Liras 

Recebi do Dr. Paulo Ignacio de Almeida, 
Chefe do Serviço Brasileiro de Seleção de 
Emigrantes na Europa a quantia de US$ 150,00. 
Dólares 

US$ Cento e cinquenta.  
Liras 
por serviços prestados de Auxiliar do Serviço: 
(Seleção e contabilidade)  

Vencimentos – US$ 150,00. 
No período de mês de setembro de 1956. 
Roma – Itália – Ernesto Visani. 
Visto: – Paulo Ignacio de Almeida, Chefe do 

Serviço Brasileiro de Seleção de Emigrantes na 
Europa. 

Carimbo: Serviço Brasileiro de Seleção  
de Emigrantes – Ordem e Progresso.  
Confere: – Dinah Martins Perácio. Datilógrafo "D". 
Conforme – Benedito Ponce, Oficial Administrativo, 
"H". 

 
RESOLUÇÃO Nº 41 

 
A Diretoria Executiva do Instituto Nacional de 

Imigração e Colonização, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve: 

1º) Recolher os membros do Serviço Brasileiro 
de Seleção de Emigrantes na Europa, os Drs. Paulo 
Ignácio de Almeida e Fernando Jorge da Ro-  
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cha respectivamente chefe e médico da referido 
serviço; 

2º) Autoriza o Sr. Presidente a designar o 
senhor Mario Alves de Morais Júnior, selecionador 
profissional do S.B.S.E., a responder 
temporàriamente pela chefia do mesmo Serviço, 
devendo a seleção médica dos operários 
qualificados que fogem selecionados ser realizada 
pelos médicos de confiança dos diferentes 
Consulados dos países emigrantistas. 

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1956 – 
Procópio Duval Gomes de Freitas, Presidente – 
Renato Azzi – Diretor Técnico – Rubens de Mello 
Braga – Diretor Tesoureiro. 

 
PORTARIA Nº 46 DE 27 DE JANEIRO  

DE 1956 
 

O Presidente do Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, no uso das atribuições que 
lhe confere o Artigo 14 item IX do Regulamento 
aprovado pelo Decreto número 36.193, de 20 de 
setembro de 1954, Resolve. 

Dispensar – Paulo Ignácio de Almeida – 
ocupante – do cargo da classe "J" da carreira de 
Agrônomo, do Quadro Permanente do Ministério da 
Agricultura, da Chefia da Missão de Seleção de 
Emigrantes na Europa, mantida pelo Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização. 

Registre-se e cumpra-se 
Procópio Duval Gomes de Freitas, Presidente. 

 
PORTARIA Nº 47 DE 27 DE JANEIRO  

DE 1956 
 

O Presidente do Instituto Nacional Imigração e 
Colonização, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 14 item IX do Regulamento aprovado pelo 
Decreto número 36.193, de 20 de setembro de 1954 
Resolve: 

Dispensar – Fernando Jorge da Rocha – da 
função de Médico de Serviço de Seleção de 
Imigrantes na Europa mantida pelo Instituto Nacional 
de Imigração e Colonização. 

Registre-se e cumpra-se – Procópio Duval 
Gomes de Freitas, Presidente.  

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO  
DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO 

NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO,  
EM 15 DE MARÇO DE 1956. 

 
As dez horas do dia quinze (15) de março de 

mil novecentos e cinquenta e seis, realizou-se a 
quadragésima quarta (44ª) reunião da Diretoria 
Executiva do Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização, presentes os Senhores Doutores 
Procópio Duval Gomes de Freitas, Presidente, 
Renato Azzi, Diretor Técnico e Rubens de Melo 
Braga, Diretor Tesoureiro. Foi lida e aprovada sem 
emendas, a ata da reunião anterior. A seguir foram 
discutidos os seguintes assuntos: 1º Processo 
número 15.738-55. Erci S.A. Comercio Indústria. 
Proposta de fornecimento de caminhões marca 
"Denhaye". A Diretoria Executiva mandou abrir 
concorrência pública para aquisição de caminhões 
movidos a óleo Diesel, e encaminhou o processo ao 
Departamento de administração para minutar o 
Edital. 

2º) A Diretoria Executiva considerando que a 
Resolução número 41 determinou apenas o 
recolhimento dos Senhores Doutores Paulo Ignácio 
de Almeida e Fernando Jorge da Rocha membros do 
Serviço Brasileiro de Seleção de Imigrantes na 
Europa, resolveu tornar sem efeito as Portarias 
números 46 e 47 de 27 de janeiro do corrente ano, 
às dez horas e vinte minutos foi encerrada a reunião 
eu Fernando Bruno de Carvalho Dagrazia, Assistente 
do Presidente e Secretário da Diretoria Executiva 
lavrei e assinei a presente ata que depois de lida e 
aprovada, vai assinada pelos Senhores membros da 
Diretoria Executiva. 

Rio de Janeiro, 15 de março de 1956 – 
Procópio Durval Gomes de Freitas Presidente – 
Renato Azzi, Diretor Técnico. – Rubens de Melo 
Braga, Diretor Tesoureiro. – Fernando Bruno de 
Carvalho Degrazia, Secretário. 

 
PORTARIA Nº 336 DE 20 DE AGOSTO DE 1956 

 
O Presidente do Instituto Nacional  

de Imigração e Colonização, no uso  
das atribuições que lhe confere o Arti-  
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go 14 item IX do regulamento aprovado pelo Decreto 
número 36.193, de 20 de setembro de 1954 e tendo 
em vista o que consta da Ata da 44ª Reunião da 
Diretoria Executiva, de março do corrente ano, 
Resolve: 

Tornar sem efeito as portarias números 46 e 
47, de 27 de janeiro de 1956. 

Registre-se e cumpra-se – Procópio Duval 
Gomes de Freitas, Presidente. 

 
PORTARIA Nº 450 DE 29 DE OUTUBRO DE 1956 

 
O Presidente do Instituto Nacional Imigração e 

Colonização, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 14, item IX do Regulamento aprovado pelo 
Decreto número 36.193, de 20 de setembro de 1954 
e tendo em vista a autorização contida no Processo 
INIC 12.847-56 Resolve: 

Designar – Paulo Ignácio de Almeida – Chefe 
da Comissão Brasileira de Seleção de Imigrantes na 
Europa. 

Fica revogada a portaria número 755, de 31-8-
55. 

Registre-se e cumpra-se – Procópio Duval 
Gomes de Freitas, Presidente. 

 
ANEXO XXIII 

 
Em face das recíprocas acusações entre os 

Srs. Paulo Almeida e Vasco Pezzi, Chefe do Serviço 
Brasileiro de Seleção de Emigrantes, na Europa, e 
Coordenador Geral das Emigranções Européias para 
o Brasil, respectivamente, determino: 

a) que se proceda à anexação dêste processo 
ao de número 454-57, que versa o mesmo assunto: 

b) que se providencie, com urgência, a 
tradução da carta de fls. 2 a 6 do processo número 
155-57; 

c) que se encaminhe o presente processo à 
Procuradoria para que indique um de seus membros 
para proceder sindicância sigilosa, ouvindo os 
Senhores Vasco Pezzi e Paulo Almeida, e indicando 
as medidas que julgar necessárias à preservação do 
bom nome da administração brasileira no exterior. 

Em 17-1-57 – (assinado) P.D.G. Freitas. 

Está conforme o original – Em 18-3-57 – Lygia 
M . Moreira – Of . Adm. "J" – Confere: Em 18-3-57 – 
Therezinha Cintra, Escriturário "F" 

Ao Requerente 
 

PARECER Nº 395, DE 1957 
 

Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o 
Requerimento nº 184-A, de 1957, do Sr. Novaes 
Filho, solicitando permissão para participar da 
delegação do Brasil à XI Conferência Internacional 
do Trabalho. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
De acôrdo com o que dispõem a Constituição 

e o Regimento Interno o Senhor Senador Novaes 
Filho solicita autorização para tomar parte na 
delegação do Brasil à XI Conferência Internacional 
do Trabalho. 

Nada havendo a opôr ao deferimento do 
presente pedido somos pela aprovação do seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 1957 

 
Art. único. É concedida ao Senador Novaes 

Filho autorização para tomar parte na Delegação do 
Brasil à Conferência Internacional do Trabalho, de 
acôrdo com o artigo 49 da Constituição e 24 do 
Regimento Interno. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. 
– Georgino Avelino, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Ruy Palmeira. – João 
Villasbôas. 

 
PARECER Nº 396, DE 1957 

 
Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o 

Requerimento número 185, de 1957, do Sr. Lima 
Teixeira, solicitando permissão para participar da 
Delegação do Brasil à XI Conferência Internacional 
do Trabalho. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
De acôrdo com o que dispõem a  

Constituição e o Regimento Interno, o Se-  
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nhor Senador Lima Teixeira solicita autorização para 
tomar parte na Delegação do Brasil XI Conferência 
Internacional do Trabalho. 

Nada havendo a opôr ao deferimento do 
presente pedido somos pela aprovação do seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 1957 

 
Art. único. E' concedida ao Senador Lima 

Teixeira autorização para tomar parte na delegação 
do Brasil à Conferência Internacional do Trabalho, de 
acôrdo com o artigo 49 da Constituição e 24 do 
Regimento Interno. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. 
– Georgino Avelino, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Ruy Palmeira. – João 
Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda leitura do 
expediente. 

Dou a palavra ao nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo, primeiro orador inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO *: – Sr. 
Presidente, poucas palavras direi. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Lamentàvelmente. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Poucos minutos tomarei de meus colegas inscritos 
para falar na sessão de hoje. Lerei apenas alguns 
documentos que me chegaram de meu Estado, a 
Paraíba. Um dêles vem da Assembléia Legislativa e 
está redigido nos seguintes têrmos: 

"Senador Argemiro de Figueiredo – Rio. 
Atendendo a requerimento aprovado, 

unanimemente, por esta Assembléia Legislativa, 
tenho a honra de reiterar a V. Exa. o pedido 
formulado pelos agavicultores nordestinos, em favor 
da fixação do preço mínimo e do financiamento do 
agave, nas bases estipuladas no memorial 
apresentado ao Presidente Juscelino Kubitschek 
pela Comissão de Defesa do Agave acom-  
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador.  

panhado de parlamentares de todos os partidos e 
bancadas dos Estados do Nordeste. Atenciosas 
Saudações. – As. Clovis Bezerra 1º Secretário da 
Assembléia Legislativa da Paraíba". 

No mesmo sentido, Sr. Presidente, recebi dois 
outros, passo a ler: 

"Senador Argemiro de Figueiredo – Rio. 
Solicito o apoio do ilustre Líder da  

nossa bancada junto ao Presidente da República,  
ao Ministro da Fazenda e à Confederação  
Rural  Brasileira, no sentido de serem tomadas 
providências para o financiamento do Agave 
paraibano. Cordiais Saudações. As) Edilton 
Ramanho Rangel, Presidente da Associação  
Rural". 

"Senador Argemiro de Figueiredo – Rio. 
As Associações Rurais do Estado conclamam 

a solidariedade dos eminentes representantes 
paraíbanos no Senado, pois pleiteam junto à esfera 
federal o financiamento do agave da safra vigente e 
a fixação do preço mínimo do algodão do sertão, na 
base de 16,57 Crs. por quilo, de acôrdo com a fibra, 
consoante sugestão da Associação Rural de  
Patos, a 5 de maio corrente. Saudações. – As) 
Otávio Mariz, Presidente da Associação Rural de 
Souza". 

Como se vê, Sr. Presidente, pleiteiam os 
signatários o esfôrço da Bancada paraíbana e 
nordestina, no sentido de um movimento junto às 
autoridades federais, com o objetivo da fixação do 
preço mínimo do agave, bem como do financiamento 
dêsse produto de máxima importância para a 
economia do Nordeste. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ocorre  
com o sisal o mesmo que acontece com os  
demais produtos exportação do Brasil  
todos prejudicados pelo confisco cam-  
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bial. Esse movimento de reivindicação, no sentido da 
fixação do preço mínimo, tem todo o cabimento 
quanto ao sisal, desde que foi feito o mesmo com o 
cacau e será com o café, com o algodão e outros 
produtos de exportação. A única e verdadeira solução 
para o problema, porém, é acabar o Govêrno com o 
confisco cambial, atribuindo ao produtor o fruto real de 
seu trabalho. Haverá, assim, estimulo à produção, em 
face dos preços mais compensadores e, sobretudo, 
estímulo ao comércio com o exterior. Tenho também 
recebido inúmeros telegramas do mesmo teor dos que 
V. Exa. ora traz ao conhecimento do Senado; e em 
nome dos produtores baianos solidarizo-me com as 
palavras de V. Exa. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de Vossa Excelência que, na 
verdade, vem ilustrar meu discurso o reforçar o apêlo 
que, nesta hora, formulo ao Sr. Presidente da 
República e ao Sr. Ministro da Fazenda, no sentido 
de atenderem ao pedido das classes produtoras do 
agave do Nordeste brasileiro. 

Sr. Presidente, os nordestinos vêem, com o 
maior entusiasmo e alegria cívica, a expansão da 
economia dos Estados do centro e do sul do país. 

Olham-na com alegria, mas, ao mesmo tempo, 
com tristeza profunda, porque no sul há cooperação 
perfeita entre a atuação do Estado e a iniciativa 
privada. E o que se observa, a todo instante, 
decorrente da influência política social, intelectual e 
eleitoral da representação dos Estados sulinos, com 
a atuação mais pronta e decisiva do Govêrno em 
favor da economia dessas regiões. Quanto ao 
Nordeste, onde a produção se desenvolve com 
sacrifícios imensos, onde o homem enfrenta a 
hostilidade do solo ingrato e também do clima os 
apelos dali provenientes não não recebidos com a 
mesma prontidão. 

Estou certo de que o honrado Senhor 
Presidente da República e o Senhor Ministro da 
Fazenda atenderão às solicitações dos nordestinos 
já bem conhecidas do Govêrno Federal. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Com a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, segundo orador 
inscrito. (Pausa). 

S. Exa. não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 

terceiro orador inscrito. (Pausa). 
Também não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Lino de Matos, 

quarto orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mendonça 

Clark, quinto orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, 

sexto orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Moura Andrade, 

sétimo orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. não está presente. 
Está esgotada a lista de oradores para o 

expediente desta sessão. 
Sôbre a mesa requerimentos que vão ser lidos 

pelo Sr. 1º Secretário. 
São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO N º  206, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o Projeto 
de Resolução nº 11, de 1957, a fim de que figure na 
ordem do dia sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 29 de maio de 1957. – 
João Mendes. 

 
REQUERIMENTO N º  207, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o Projeto 
de Resolução nº 12, de 1957, a fim de que figure na 
ordem do dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 29 de maio de 1957. – 
João Mendes. 
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O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a 

deliberação do Senado, os projetos entrarão na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

 
O SR. SENADOR GILBERTO MARINHO 

PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREQUE A 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 

POSTERIORMENTE PUBLICADO 
 
O SR. PRESIDENTE: – Vai se lido um 

requerimento. 
E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 208, DE 1957 
 
Nos têrmos do art. 90, letra a, do Regimento 

Interno, em combinação com o art. 126, letra c, do 
Regimento Interno, requeiro inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado nº 2 de 1952, cujo prazo, 
na Comissão de Finanças, já se acha esgotado. 

Sala das Sessões, em 29 de maio de 1957. – 
João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será apreciado depois da ordem do dia. 

Vai ser lida comunicação do nobre Senador 
Cunha Mello. 

E' lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

De 29 de maio de 1957 
Senhor Presidente 
Achando-se ausente desta capital o Sr. 

Senador Daniel Krieger, solicito se digne V. Exa. de 
designar-lhe substituto temporário na Comissão de 
Finanças, na forma do disposto no artigo 39, § 2º, do 
Regimento Interno. 

Atenciosas saudações – Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 

solicitação de que trata o ofício que acaba de ser 
lido, designe o nobre Senador Rui Palmeira. 

Não há outros oradores inscritos. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da redação final do Projeto de 

Resolução número 4, de 1957, que aposenta Jaci de 
Sousa Lima, Zelador do Arquivo padrão PL-8, da 
Secretaria do Senado Federal (redação oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer número 378, 
de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' aprovada e vai à promulgação a redação 

final constante do seguinte: 
 

PARECER 
Nº 378, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de  

Resolução número 4, de 1957, que aposenta  
Jaci de Sousa Lima, Zelador do Arquivo, padrão PL-
8. 

 
A Comissão Diretora apresenta redação final 

do substitutivo oferecido pela Comissão de 
Constituição e Justiça ao Projeto de Resolução 
número 4, de 1957, e aprovado pelo Senado em 
sessão de 17 do corrente: 

 
RESOLUÇÃO 
Nº 4 DE 1957 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E' aposentado, no termos  

do art. 191, item I, da Constituição Federal, 
combinado com artigo 178, item III, da Lei número 
1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Fun- 
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cionários Públicos Civis da União), o Zelador do Arquivo, 
Padrão PL-8, da Secretaria do Senado Federal, Jaci de 
Sousa Lima, incorporando-se aos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente. 
 

Discussão única da redação final do Projeto de 
Resolução número 5, de 1957, que aposenta Ernesto 
Alves de Sousa, Ajudante de Porteiro da Secretaria do 
Senado Federal (redação oferecida pela Comissão 
Diretora em seu Parecer número 379 de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES *: – Sr. 

Presidente, assomo à tribuna para prestar 
homenagem ao modesto funcionário Sr. Ernesto 
Alves de Sousa, cuja aposentadoria é objeto do 
exame dêste Plenário. 

Trata-se de um dêsses servidores modelares – 
que são inúmeros nesta Casa – sempre dedicado ao 
trabalho, amigo de seus amigos, exemplar chefe de 
família, que alcança a aposentadoria, justa e 
merecida, depois de longa vida de serviço público. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com 
todo o prazer. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pediria a V. 
Exa. que falasse também em meu nome, nas 
homenagens prestadas ao Sr. Ernesto Alves de 
Sousa pelo Senado Federal. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Recebo, com muito prazer, a incumbência que o 
nobre colega me defere. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Faço minhas 
as palavras de V. Exa. a respeito dêsse funcionário. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço a V. Exa. 

Assim, Sr. Presidente, através dessas 
manifestações espontâneas dos ilustres aparteantes, 
está evidenciado o merecimento da homenagem. 

 
__________________ 
Não foi revisto pelo orador. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com 
muito prazer. 

O SR. CUNHA MELLO: – Em nome do meu 
Partido, e no meu próprio nesta hora em que êsse 
funcionário retira-se do Senado, quero considerar o 
testemunho da nossa consideração e aprêço pela 
forma por que sempre se houve no desempenho de 
suas funções. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço a justa homenagem do Líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro, pois que, além de funcionário 
exemplar, Ernesto Alves de Sousa foi um valoroso 
companheiro dos dias difíceis em que o Partido 
lutava pela sobrevivência. 

Concluindo minhas palavras de louvor ao 
servidor em questão, e justo orgulho do 
funcionalismo desta Casa, tenho prazem em apontar 
essa vida de devoção ao serviço público, como 
modêlo a ser seguido. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 

Presidente, solidarizo-me inteiramente, com as 
homenagens prestadas pelo nobre Senador 
Alencastro Guimarães, ao velho Ernesto da 
chapelaria, aquêle que, em todos os momentos, 
sempre mostrou-se atencioso não só para com os 
Srs. Senadores como para com o grande público que 
procura esta Casa. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Muito 
bem. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Escapou, 
entretanto, a S. Exa., que há pouco votamos o 
projeto de resolução que aposenta outro velho 
funcionário do Senado, o Zelador do Arquivo Jaci de 
Sousa Lima. 

Trabalhando dia a dia, na obscuridade de seu 
setor, prestou, todavia, de fato, grande serviço ao 
Senado da República, pela precisão e ordem com 
que sempre manteve o Arquivo desta Casa. 
Sòmente por um lapso S. Exa. teria deixado, de 
estender-lhe a homenagem. 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 

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

prazer. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 

Associo-me às palavras de V. Exa. na homenagem 
ao Zelador do Arquivo Senhor Jaci de Sousa Lima. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito 
obrigado a V. Exa. 

Vê o Senado, Sr. Presidente, que realmente 
houve lapso de S. Exa. 

Fazemos votos por que ambos, servindo de 
exemplo aos funcionários que aqui continuam 
labutando, tenham na merecida aposentadoria dias 
de paz e alegria, após tantos anos de trabalho 
dedicados no Senado Federal. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovada. 
E' aprovada e vai á promulgação a redação 

final constante do seguinte: 
 

PARECER 
Nº 379, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Resolução 

número 5, de 1957, que aposenta Ernesto Alves de 
Sousa, Ajudante de Porteiro classe "M" da Secretaria 
do Senado Federal. 

 
A Comissão Diretora apresenta a redação final 

do substitutivo oferecido pela Comissão de Finanças 
ao Projeto de Resolução número 5-57 e aprovado 
pelo Senado em sessão de 17 do corrente. 

 
RESOLUÇÃO  
Nº 5, DE 1957 

 
Senado Federal resolve. 
Artigo único. E' aposentado, nos  

têrmos do art. 191, item I, da Constitui- 
 

ção Federal, combinado com o art. 178, item  
III, da Lei número 1.711, de 28 de outubro de  
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis  
da União), o Ajudante de Porteiro, classe "M",  
do Quadro da Secretaria do Senado Federal  
Ernesto Alves de Souza, incorporando-se aos 
proventos da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

 
Discussão única da redação final do projeto de 

Resolução número 7, de 1957, que nomeia Themis 
Garcia de Lacerda, candidata aprovada em 
concurso, para exercer o cargo de Auxiliar 
Legislativo, classe J, da Secretaria do Senado 
Federal (redação oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer número 380, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa).  
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovada. 
E' aprovada e vai à promulgação, a redação 

final constante do Seguinte: 
 

PARECER 
Nº 380, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Resolução 

número 7, de 1957, que nomeia Themis Garcia de 
Lacerda, para exercer o cargo de Auxiliar Legislativo, 
classe "J". 

A Comissão Diretora apresenta a seguir, a 
redação final do Projeto de Resolução número 7, de 
1957, aprovado sem emenda em sessão do dia 17 
do corrente. 

 
RESOLUÇÃO 
Nº 7, DE 1957 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E' nomeada, de  

acôrdo com a alínea e do artigo 61 do Regi- 
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mento Interno, combinado com os §§ 1º e 2º do  
art. 1º da Resolução número 39, de 18 de novembro 
de 1956, para exercer o cargo da classe "J" da 
carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Themis Garcia de 
Lacerda. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo número 56, de 1955, originário  
da Câmara dos Deputados, que aprova, o têrmo  
de contrato celebrado entre a Divisão do Material  
do Ministério da Saúde e a firma Keller Weber  
S.A. – Máquinas Comerciais e Gráficas – para 
fornecimento de uma máquina de compôr "Intertype" 
ao Colégio Pedro II – Internato, tendo Pareceres 
favoráveis sob números 317 e 318, de 1957,  
das Comissões: de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem' peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada.  
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 56, DE 1955 
 

(Nº 28-A, de 1955, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o têrmo de contrato celebrado entre a 

Divisão de Material do Ministério da Saúde e  
a firma Keller Weber S.A. Máquinas Comerciais e 
Gráficas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o têrmo de contrato 

celebrado, em 9 de dezembro de 1954, entre a 
Divisão do Material do Ministério da Saúde e a firma 
Keller Weber S.A. – Máquinas Comerciais e Gráficas 
– para fornecimento de uma máquina de compor 
"Interpyte" ao Colégio Pedro II – Internato. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 
constante do avulso. Passa-se à discussão do 
Requerimento número 208, lido e apoiado na hora do 
expediente, de autoria do Sr. João Villasbôas, 
solicitando inclusão em ordem do dia do Projeto de 
Lei do Senado número 2, de 1952, cujo prazo na 
Comissão de Finanças, já se acha esgotado. 

Não havendo quem peça a palavra encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto será incluído oportunamente na 

pauta de nossos trabalhos. 
Está esgotada a matéria do Ordem do Dia. 
Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
Antes de encerrar a sessão, convoco o 

Senado para uma sessão extraordinária para às 21 
horas, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Resolução 

número 11, de 1957, que concede autorização ao Sr. 
Senador Novaes Filho para tomar parte na delegação 
do Brasil a XL Conferência Internacional do Trabalho 
(oferecido pela Comissão de Relações Exteriores, 
como conclusão de parecer número 395-57, 
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sôbre o Requerimento número 184-A, de 1957). 
2 – Discussão única do Projeto de Resolução 

número 12, de 1957, que concede autorização ao Sr. 
Senador Lima Teixeira para tomar parte na 
delegação do Brasil à XL Conferência Internacional 
do Trabalho (oferecido pela Comissão de Relações 
Exteriores, como conclusão de seu parecer número 
396-57, sôbre o Requerimento número 185, de 
1957). 

3 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sôbre a Mensagem número 
169, de 1957, pela qual o Sr. Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do Senhor 
Caetano Estelita Cavalcanti Pessoa para o cargo de 
Ministro do Tribunal Federal de Recursos. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão, às 15 horas e 25 

minutos). 
 



49ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 29 DE MAIO DE 1957 
 

EXTRAORDINÁRIA  
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 
As 21 horas acham-se presentes os 

Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  

Mello – Prisco dos Santos – Remy Archer  
– Victorino Freire – João Mendes – Mendonça 
Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral  
– Kerginaldo Cavalcanti – Reginaldo  
Fernandes – Ruy Carneiro – Argemiro  
de Figueiredo – Apolônio Salles – Novaes  
Filho – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha  
– Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio  
Leite – Lourival Fontes – Neves da Rocha –  
Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Sá  
Tinoco – Lutterbach Nunes – Arlindo  
Rodrigues – Alencastro Guimarães – Caiado  
de Castro – Gilberto Marinho – Lima  
Guimarães – Lino de Mattos – Costa  
Paranhos – Frederico Nunes – Sylvio Curvo  
– João Villasbôas – Filinto Müller – Othon  
Mäder – Gaspar Velloso – Francisco Gallotti  
– Rodrigo Lobo – Daniel Krieger – Mem de  
Sá – Lameira Bittencourt (45). 

O SR. PRESIDENTE:  – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 4º Secretário, servindo de 2º,   

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

O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício nº 734, desta data, do Presidente da 

Câmara dos Deputados, remetendo, para 
promulgação, o Projeto de Decreto Legislativo, 
originário do Senado e aprovado por aquela Casa, 
que concede autorização ao Vice-Presidente da 
República para se ausentar do território nacional. 

À promulgação. 
 

PARECER Nº 397, DE 1957 
 
Redação final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1957. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a redação final (fls. 

anexas) do Substitutivo do Senado ao Projeto nº 2, de 
1957, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 29 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Nelson Firmo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 397,DE 1957 

 
Redação final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1957, que cria a 
Escola Agrícola de Passo Fundo, no Estado do Rio 
Grande do Sul e dá outras providências. 
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SUBSTITUTIVO 
 
Ao projeto (Emenda nº 1, do Plenário). 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
"Cria a Escola Agrícola de Passo Fundo e a 

Escola de Iniciação Agricola de Frederico 
Westphalen, no Estado do Rio Grande do Sul e dá 
outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' criada no Ministério da Agricultura a 

Escola Agrícola de Passo Fundo bem como a Escola 
de Iniciação Agrícola de Frederico Westphalen, 
ambas no Rio Grande do Sul, subordinadas à 
Superintendência de Ensino Agrícola e Veterinário, 
com o fim de ministrar os cursos previstos no 
Decreto-lei nº 9.613, de 20 de agôsto de 1946 – Lei 
Orgânica do Ensino Agrícola. 

Art. 2º A construção e a instalação da Escola 
Agrícola de Passo Fundo serão feitas em 
cooperação com a Estação Experimental de Passo 
Fundo, do Serviço Nacional de Pesquisas 
Agronômicas, mantida pelo Ministério da Agricultura, 
naquele Município, utilizando-se, para isso, das 
benfeitorias que se fizerem necessárias. A Escola de 
Iniciação Agrícola de Frederico Westphalen será 
construída e instalada na área de terras para êsse 
fim doadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, nas 
proximidades da referida cidade. 

Art. 3º Para atender às despesas iniciais com a 
execução do disposto na presente lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de 15.000.000,00 
(quinze milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 8.000.000.00 
(oito milhões de cruzeiros) para a Escola Agrícola de 
Passo Fundo.e Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de 
cruzeiros) para a Escola de Iniciação Agrícola de 
Frederico Westphalen. Nos exercícios posteriores, a 
lei orçamentária consignará iguais dotações para 
êsses estabelecimentos nas verbas destinadas à 
instalação e à manutenção das escolas de que trata a 
Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 

 

Art. 4º Ficam transferidos para a Escola de 
Iniciação Agrícola de Frederico Westphalen os 
saldos de dotações orçamentárias a ela destinados 
para instalação em regime de acôrdo com o Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 398, DE 1957 

 
Redação final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 1957. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a redação final  

(fl. anexa) da emenda do Senado ao Projeto de  
Lei nº 68, de 1957, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 29 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Nelson Firmo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 398, DE 1957 
 
Redação final da emenda do Senado, ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 1957, que abre 
ao Congresso Nacional – Câmara dos Deputados – o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000.00 para 
pagamento à Fundação Getúlio Vargas, pela 
prestação de assistência técnica à Comissão de 
Orçamento e Fiscalização Financeira. 

 
Ao projeto (Emenda nº 1). 
Acrescente-se, como 2º, o seguinte artigo: 
"Art. 2º E', também, aberto ao Congresso 

Nacional – Senado Federal, o crédito especial de Cr$ 
723.400,00 (setecentos e vinte e três mil e 
quatrocentos cruzeiros), para atender ao pagamento 
da diferença de subsídios devida, em face do 
disposto no art. 48, nº 1, "b", da Constituição Federal 
e do art. 10, parágrafo 1º, do Regimento Interno". 
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PARECER Nº 399, DE 1957 
 

Redação final da emenda do Senado, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1957. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a redação final  

(fl. anexa) da emenda do Senado ao Projeto de  
Lei nº 54, de 1957, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 29 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Nelson Firmo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 399, DE 1957 
 
Redação final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1957, que cria 
cargos no Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho 
da 8ª Região e dá outras providências. 

 
Ao art. 3º (Requerimento nº 201, de 1957): 
Suprimam-se, neste artigo, as seguintes 

expressões: 
"... da Lei n. 2.065, de 6 de dezembro de 

1955". 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Vai ser lida comunicação do nobre Senador 

Ezechias da Rocha. 
E' lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Senhor Presidente: 
Achando-se ausente desta Capital o Senhor 

Senador Sebastião Archer, solicito se digne V. Exa. 
de designar-lhe substituto temporário na Comissão 
de Redação na forma do disposto no artigo 39, 
parágrafo 2º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Ezechias da Rocha. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador Nelson Firmo. 
O SR. PRESIDENTE: – Não há orador 

inscrito. (Pausa). 

O SR. CUNHA MELLO (*): – Senhor 
Presidente, pedi a palavra para deixar nos Anais do 
Senado um voto de profundo pesar. São Paulo 
acaba de perder um dos seus mais ilustres filhos – 
ilustre pela cultura, pelo talento e pela tradição de 
homem público – o Ministro Costa Manso. 

Vindo da Magistratura de São Paulo, com um 
patrimônio de grande Juiz, ampliou-o em sua 
passagem pelo Supremo Tribunal Federal, no qual 
se elevou à altura dos seus mais eminentes 
membros. Foi, naquela Egrégia Côrte, um novo 
Pedro Lessa. 

Infelizmente, exerceu suas funções no 
Judiciário durante curto período, continuando, no 
entanto, a servir às letras jurídicas a emitir pareceres 
que constituem sábias lições. 

Justo, pois, associe-se o Senado ao pesar que 
não é apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil, e 
da Magistratura brasileira, pelo passamento de Costa 
Manso. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Com prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Partido Social 

Democrático, por delegação do seu Líder, Senador 
Filinto Müller, solidariza-se com V. Exa. na homenagem 
que presta à memória do Ministro Costa Manso. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Peço ao 
nobre orador que também associe à sua 
homenagem a palavra do Partido Republicano. 

O SR. CUNHA MELLO: – Senhor Presidente, 
vê V. Exa. que minhas palavras de pesar recolhem a 
solidariedade de todos os colegas. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Com muita honra. 
O SR. RUI PALMEIRA: – V. Exa. diz bem  

que conta com a solidariedade de todos os  
colegas. E' a unanimidade do Senado que  
exprime o seu pesar pela voz autorizada de  
V. Exa. A Bancada da União Democrática Nacional 
também se associa às palavras de V. Exa. 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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O desaparecimento de Costa Manso é grande perda 
para as letras jurídicas do Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite o nobre orador 
um aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Com tôda a honra. 
O SR. MEM DE SÁ: – Permita Vossa 

Excelência que incorpore ao seu discurso o 
sentimento da Bancada do Partido Libertador, nas 
justas homenagens que estão sendo prestadas a tão 
insigne vulto das letras jurídicas e do Poder 
Judiciário Brasileiro. 

O SR. CUNHA MELLO: – Senhor Presidente, 
não apenas o representante do Amazonas, Líder  
do Partido Trabalhista Brasileiro, manifesta seu 
pesar. A êle se solidarizam os líderes e mais 
elementos expressivos do Senado, em nome  
do Partido Social Democrático, da União 
Democrática Nacional, do Partido Libertador, do 
Partido Republicano e da agremiação do  
Sr. Adhemar de Barros, que, como filho de São 
Paulo, deve sentir, tanto quanto nós, o pesar de seu 
Estado e de tôda a Nação pela morte de Costa 
Manso. 

Esta, Sr. Presidente, a homenagem de 
saudade que desejava deixar consignada nos Anais 
do Senado. 

Solicito de V. Exa. transmita à família enlutada 
a manifestação do Senado à memória de Costa 
Manso, notável Juiz do Supremo Tribunal Federal. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa transmitirá à 
família do ilustre Magistrada Costa Manso a 
manifestação de pesar do Senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos 
requerimentos encaminhados à Mesa. 

São lidos e sucessivamente aprovados os 
seguintes requerimentos: 

 
REQUERIMENTO Nº 209, DE 1957 

 
Requeiro dispensa de interstício para  

imediata discussão e votação do Substitutivo  
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 
1957. 

Sala das Sessões, em 29-5-57. – Daniel 
Krieger. 

REQUERIMENTO Nº 210, DE 1957 
 
Requeiro dispensa de publicação para 

imediata discussão e votação da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1957. 

Sala das Sessões, 29-5-1957. – Francisco 
Gallotti. 

 
REQUERIMENTO Nº 211, DE 1957 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da redação final da 
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
68, de 1957. 

Sala das Sessões, em 29-5-57. – Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
o voto do Plenário, vou pôr em discussão as redações 
finais que tiveram a publicação dispensada. 

Em discussão a redação final do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 
1957. Consta do Parecer nº 397. 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
Vai à Câmara dos Srs. Deputados. 
Designo o nobre Senador Daniel Krieger para 

acompanhar, naquela Casa do Congresso, o estudo 
do Substitutivo do Senado. 

Em discussão a redação final constante do 
Parecer nº 398, há pouco lido. 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa).  
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador João Mendes para 

acompanhar o estudo da emenda do Senado. 
Em discussão a terceira redação final cuja 

publicação foi dispensada. Consta do Parecer n° 
399, já lido. 
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Nenhum Sr. Senador fazendo uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final, queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
Na forma do Regimento Comum, designo o 

nobre Senador Daniel Krieger para acompanhar o 
estudo da emenda do Senado na Câmara dos 
Deputados, para onde será encaminhada a matéria. 

Vai ser lido outro requerimento. 
E' lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 212, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 91, letra "a", do Regimento 

Interno, em combinação com o art. 127, letra "c", do 
Regimento Interno, requeiro inclusão em Ordem do 
Dia de 3 de junho de 1957, do Projeto de Lei do 
Senado nº 1, de 1957, cujo prazo, na Comissão de 
Economia já se acha esgotado. 

Sala das Sessões, em 29 de maio de 1957. – 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa tem uma 
ressalva a fazer. 

O requerimento pede a inclusão, na Ordem do 
Dia da sessão de 3 de junho próximo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 1, de 1957, que dispõe sôbre a 
aposentadoria dos jornalistas profissionais. 

A solicitação é feita nos têrmos do art. 91, letra 
"a", do Regimento Interno, isto é, pelo fato de haver 
a Comissão de Economia esgotado o prazo 
regimental sem oferecer o seu parecer. 

Acontece, porém, que o projeto está 
distribuído também às Comissões de Serviço Público 
Civil, de Legislação Social e de Finanças. 

Ora, o Regimento estipula, no parágrafo 4º do 
referido art. 91 que quando 

"...o projeto houver sido distribuído a diversas 
comissões, tendo uma delas excedido o prazo 
regimental para seu pronunciamento, a matéria será 
encaminhada, imediatamente, à comissão que deva 
seguir no seu exame. Incluída a matéria, 
oportunamente, em Ordem do Dia, sem o parecer da 
Comissão que motivou o requerimento, a esta 
cumpre manifestar-se oralmente em plenário." 

Nessas condições, não será possível a 
inclusão do projeto na Ordem do Dia da sessão de 3 
de junho. 

A Mesa só poderá aceitar o requerimento 
considerando inexistente essa parte, por ser 
inadmissível em face do Regimento, e ressalvando 
que o efeito da sua aprovação só poderá ser o 
previsto no parágrafo 4º do art. 91 da lei interna, isto 
é, para que o projeto saia da Comissão de Economia 
e prossiga na sua tramitação, indo às Comissões de 
Serviço Público Civil, de Legislação Social e de 
Finanças. 

E' nêsses têrmos que a Mesa o recebe e o 
submete ao apoiamento do Plenário. 

Os Srs. Senadores que apoiam o 
requerimento, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Apoiado. 
Será apreciado depois da Ordem do Dia. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

11, de 1957, que concede autorização ao Sr. 
Senador Novaes Filho para tomar parte na 
delegação do Brasil à XL Conferencia Internacional 
do Trabalho (oferecido pela Comissão de Relações 
Exteriores, como conclusão de seu Parecer nº 395-
57, sôbre o Requerimento nº 184-A, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 1957 
 
Art. único. E' concedida ao Senador  

Novaes Filho, autorização para tomar 
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parte na Delegação do Brasil à Conferência 
Internacional do Trabalho, de acôrdo com o art. 9º da 
Constituição e 24 do Regimento Interno. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

12, de 1957, que concede autorização ao Sr. 
Senador Lima Teixeira para tomar parte na 
delegação do Brasil à XL Conferência 
Internacional do Trabalho, (oferecido pela 
Comissão de Relações Exteriores, como 
conclusão de seu parecer nº 396-57, sôbre o 
Requerimento nº 185, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 1957 
 
Art. único. E' concedida ao Senador Lima 

Teixeira autorização para tomar parte na Delegação 
do Brasil à Conferência Internacional do Trabalho, de 
acôrdo com o art. 49 da Constituição e 24 do 
Regimento Interno. 

 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sôbre a Mensagem nº 169, de 
1957, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Caetano 
Estelita Cavalcanti Pessoa para o cargo de Ministro 
do Tribunal Federal de Recursos. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão pública. 
Em discussão o Requerimento número 212,  

do Sr. Kerginaldo Cavalcanti, lido e apoiado na  
hora do expediente, para inclusão em Ordem do  
Dia de 3 de junho próximo, do Projeto de 
 

Lei do Senado nº 1, de 1957, cujo prazo na 
Comissão de Economia, já se acha esgotado. 

Conforme ressalva feita logo após a leitura do 
requerimento, a Mesa só o aceitou sem a cláusula 
que fixava a data de 3 de junho para a inclusão do 
projeto em Ordem do Dia e com a finalidade prevista 
no parágrafo 4º do artigo 91 do Regimento, isto é, 
para que o projeto saia da Comissão de Economia 
para prosseguir na sua tramitação. 

E' com êsse sentido que a Mesa o põe em 
discussão e em seguida o submeterá a votos. 
(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. 
O SR. FILINTO MÜLLER (para declaração 

de voto) *: – Sr. Presidente, estou de acôrdo com o 
requerimento apresentado pelo nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, para apressar o andamento 
do projeto a que se refere. A decisão da Mesa, no 
entanto, não podia ser outra. Sôbre a proposição 
ainda devem opinar outras Comissões. 

A solução estaria em o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti pedir urgência para o projeto. 

A propósito, quero dar conhecimento ao 
Senado do apêlo que recebi do eminente Sr. Herbert 
Moses, digníssimo Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa, como sabemos, figura 
respeitável e estimada. Há longos anos à frente da 
Associação Brasileira de Imprensa tem sido defensor 
incansável dos direitos dos jornalistas. Diz S. Sa., em 
carta datada de 25 do corrente: 

"Exmo. Sr. Senador Filinto Müller 
Senado Federal 
Ilustre Senador e prezado amigo 
O projeto de aposentadoria de jornalistas, 

apresentado ao Senado da República, corresponde 
de tal maneira aos anseios dos veteranos 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 
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da classe que não me posso furtar ao dever de vir 
aplaudir essa iniciativa da Câmara Alta. 

Estou certo de contar com o seu apôio e 
espero vê-lo consubstanciado na Lei que será sem 
dúvida um justo prêmio para a classe que tanto tem 
cooperado em favor do desenvolvimento do espírito 
publico no Brasil. 

Saudações cordiais. – Herbert Moses, 
Presidente". 

Sr. Presidente, o apêlo que o eminente 
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa 
dirige ao Senado da República por meu intermédio 
– estou certo – encontrará ampla repercussão no 
seio não só das Comissões técnicas que vão 
examinar o projeto, como no de todo o Senado da 
República. 

Espero, portanto, ver êsse projeto em Plenário 
dentro em breve, para ser aprovado. Representa, 
como disse o Presidente Herbert Moses justa 
aspiração dos velhos batalhadores do jornalismo 
brasileiro. (Muito bem). 

O SR PRESIDENTE: – Solicito dos líderes dos 
diversos Partidos, a fineza de encaminharem à Mesa 
os nomes dos componentes de suas bancadas que 
desejam participar da Comissão Especial que 
receberá o Presidente Craveiro Lopes na visita ao 
nosso País. 

Faço com antecedência êsse pedido para que 
a Mesa, em tempo, os possa designar. 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de 
31 do corrente, sexta-feira, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única,  

do Projeto de Lei da Câmara nº 267, 
 

de 1955, que institui o dia da Saúde Dentária, tendo 
pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça 
(numeros 285, de 1956 e 321, de 1957), favorável ao 
projeto e contrário à emenda de Plenário; e de 
Educação e Cultura (ns. 286, de 1956 e 322, de 
1957), favorável ao projeto e oferecendo subemenda 
à emenda de Plenário. 

2 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Lei da Câmara número 132, de 1952 
(Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 5, de 
1949) que torna sem efeito o Decreto-lei número 
5.784, de 30 de agôsto de 1943, que anexou a 
Estrada de Ferro Central do Brasil (redação 
oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer nº 377, de 1957). 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 6, de 1957, que regulamenta o exercício 
da profissão de Assistente Social, tendo pareceres 
(ns. 323 e 324 de 1957), das Comissões: de 
Constituição e Justiça, favorável; e de Educação e 
Cultura, favorável, com a emenda que oferece 
(número 1-C). 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 57 de 1957, que altera o disposto no 
parágrafo único do art. 1º do Decreto-lei n. 8.104 de 
18 de outubro de 1945, que dôa à Fundação Brasil 
Central patentes de invenção, marcas de fábricas, 
modêlos de utilidade, desenhos, ou modelos 
industriais e de comércio, títulos de 
estabelecimentos, insígnias e frases de propaganda 
incorporadas ao Patrimônio Nacional, e dá outras 
providências, tendo pareceres favoráveis, sob ns. 
279 e 280, de 1957, das Comissões: de Constituição 
e Justiça e de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 21 horas e 45 

minutos. 
 



50ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 31 DE MAIO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

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

Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha  
Mello – Prisco dos Santos – Remy Acher. – 
Victorino Freire. – Assis Chateaubriand  
– Arêa Leão – João Mendes – Mendonça  
Clark – Onofre Gomes – Fausto Cabral – 
Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti – 
Georgino Avelino -- Reginaldo Fernandes  
– Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo – 
Apolônio Salles – Novaes Filho – Ezechias  
da Rocha – Freitas Cavalcanti – Rui  
Palmeira – Júlio Leite – Lourival Fontes –  
Neves da Rocha – Juracy Magalhães –  
Lima Teixeira – Nelson Firmo – Ary Vianna  
– Sá Tinoco – Lutterbach Nunes – Arlindo 
Rodrigues – Alencastro Guimarães – Caiado  
de Castro – Gilberto Marinho – Lima  
Guimarães – Lino de Mattos – Costa  
Paranhos – Frederico Nunes – Pedro  
Ludovico – Sylvio Curvo – João Villasbôas –  
Filinto Müller – Othon Mäder – Gaspar  
Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco  
Gallotti – Rodrigo Lobo – Daniel Krieger  
– Mem de Sá – Lameira Bittencourt –  
(52). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Primeiro Suplente, servindo de 

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

O Senhor Segundo Secretário, servindo de 
Primeiro, Iê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, sob número 735, 

encaminhando autógrafos do seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N. 95, DE 1957 

 
(Nº 2.35-B-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ 
1.680.000,00, destinado ao pagamento de aluguéis 
devidos ao Clube de Engenharia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ 
1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil 
cruzeiros), destinados ao pagamento de aluguéis 
devidos ao Clube de Engenharia, no período de 
setembro a dezembro de 1956. 

Art. 2º O crédito especial, de que trata esta lei, 
será registrado automàticamente pelo Tribunal de 
Contas, distribuído ao Tesouro Nacional e creditado 
ao Banco do Brasil Sociedade Anônima em favor do 
Ministério da Saúde. 

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

À Comissão de Finanças. 
 



– 815 – 
 

Nos 709 e 712, remetendo autógrafos dos 
seguintes Projetos de Lei da Câmara, já 
sancionados; 

Nº 369, de 1956, que denomina Instituto 
Brasileiro do Sal o Instituto Nacional do Sal, dando-
lhe nova organização. 

Nº 87, de 1956, que dispõe sôbre a pensão 
de montepio civil dos funcionários públicos 
federais; 

Nº 286, de 955, que reconhece a Federação 
das Bandeirantes do Brasil como órgão máximo do 
escotismo feminino; 

Nº 5, de 1953, que isenta de direitos de 
importação e taxas aduaneiras as sociedades com 
sede e administração no país, que exploram ou 
venham a explorar a fabricação de baterias e de 
pilhas sêcas; 

Nº 40, de 1956, que dispõe sôbre a 
organização básica do Exército; 

Nº 67, de 1955, que federaliza a Universidade 
Rural de Pernambuco; 

Nº 241, de 1954, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça 
Eleitoral – Tribunal Eleitoral do Maranhão – o crédito 
especial de Cr$ 6.624,00, para pagamento aos 
servidores daquêle Tribunal Regional, e 

Nº 264, de 1954, que altera os valores dos 
símbolos referentes aos padrões dos cargos em 
comissão e as funções gratificadas do Tribunal de 
Contas, e dá outras providências. 

 
PARECER Nº 400, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 1956, que 
passa à situação de reformados os asilados das 
Fôrças Armadas e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
Pelo presente Projeto, de iniciativa do Poder 

Executivo, passam à situação de reformados, por 
invalidez, os militares que foram asilados nos têrmos 
do parágrafo 3º do art. 15 do Decreto-lei nº 197, de 
22 de janeiro de 1938, e que se invalidaram antes da 
vigência do Decreto-lei nº 3.940, de 16 de dezembro 
de 1941; e à de pensionistas do Estado 
 

as espôsas, viúvas e filhos de asilados que ora 
sejam beneficiários de etapas, nos têrmos dos arts. 
311 e 313 do Código de Vencimentos e Vantagens. 

Justificando a proposição, alegou o Sr. 
Presidente da República, que a mesma tem por 
finalidade "estabilizar a situação de velhos servidores 
da pátria, como medida de sã justiça, alterando 
dispositivo de lei, um tanto obsoleta, para premiar 
àqueles que relembram, na sua velhice, as glórias do 
Exército antigo, cujas tradições têm sido o apanágio 
do Exército contemporâneo, colocando-os em 
igualdade de condições com os invalidados 
atualmente e amparados por lei que lhes assegura 
uma reforma acauteladora". 

Aprovado na Câmara, obteve o Projeto, aqui 
no Senado, Pareceres favoráveis da Comissão de 
Segurança Nacional que lhe apreciou o mérito – e da 
de Finanças – que o examinou sob o aspecto 
financeiro. 

Já em Plenário, para discussão única, foi 
retirado da Ordem do Dia, "ex vi" do Requerimento 
nº 159-57, a fim de que êste órgão técnico se 
pronunciasse quanto à constitucionalidade da 
proposição. 

Nada há sob êsse aspecto que possa ser 
argüido contra o Projeto. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Gilberto Marinho, 
Relator. – Ruy Carneiro – Daniel Krieger – Lourival 
Fontes – Argemiro de Figueiredo – Gaspar Velloso. 

 
PARECER Nº 401, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 318, de 1956, que 
revoga o Decreto-lei nº 8.951, de 28 de janeiro de 
1956 (Dispõe sôbre o depósito judicial e dá outras 
providências) e revigora o art. 945 do Código do 
Processo Civil. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
Dispõe o art. 945 do Código de Processo Civil 

(Decreto nº 1.608, de 18 de setembro de 1939): 
"Art. 945. Se o exequente não convier em que 

fique como depositário o próprio executado, os bens 
penhorados depositar-se-ão da seguinte forma: 
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I – No Banco do Brasil ou na Caixa 
Econômica, ou, à falta de agências no lugar, em 
qualquer estabelecimento congênere acreditado, as 
quantias de dinheiro, as pedras e metais preciosos e 
os papéis de crédito; 

II – em mão de depositário público, os móveis 
semoventes e imóveis, se ao juiz não parecer 
conveniente que fique como depositário o próprio 
executado; 

III – em mão de depositário particular, quando 
não haja na sede do juízo, depósito público ou 
estabelecimento bancário". 

Posteriormente, o Decreto-lei número 8.951, 
de 28 de janeiro de 1946, estabeleceu (art. 1º) que 
onde houver depositário judicial, a êle cabe 
obrigatòriamente a função, não se aplicando o art. 
945 do Código de Processo, citado. Dispõe em 
conseqüência (art. 2º), que nos casos de penhora, 
sequestro, arrestos, buscas e apreensões em 
dinheiro, joias, pedras e metais preciosos, títulos e 
papéis de crédito, já depositados no Banco do Brasil, 
Caixa Econômica ou outros Bancos, o depositário 
judicial assinará o respectivo auto e terá sempre 
direito a uma comissão arbitrada pelo Juiz. A medida 
atingiu, assim, os próprios depósitos realizados 
anteriormente ao Decreto-lei citado. 

Êste prosseguiu dispondo que, à exceção das 
hipóteses previstas no artigo 2º, "o depositário 
judicial terá sempre direito à remuneração fixada no 
Regimento de Custas em vigor". 

O simples cotejo das disposições do Código 
de Processo com as do Decreto-lei em causa basta 
para caracterizar a derrogação tácita daquelas, 
instituindo-se "modus faciendi" diverso para os 
depósitos judiciais. 

Instaurando um verdadeiro e desaconselhável 
privilégio para os depositários judiciais, o Decreto-lei 
8.951 consagrou regra que conflita com os interêsses 
das partes e com as conveniências da Justiça. Tantos 
quantos militam na prática forense reconhecem o 
desacêrto da medida, mormente se se atentar para  
o fato de que, na prática, a custódia dos bens continua 
a cargo do próprio executado, com todo o cortejo  
de despesas com sua conservação. Os 
 

depositários judiciais muito embora, tenham a 
responsabilidade local da custódia, não se exercitam 
realmente, deixando-a a cargo do executado e 
fazendo jus, assim, sem qualquer encargo, às 
vultosas comissões havidas por fôrça do Decreto-lei 
em aprêço. 

Contra êsse estado de coisas se insurgem os 
advogados, militantes diários, sacrificados pelo 
absurdo da medida em vigor. 

Fazendo-se porta-voz dêsse justificado 
clamor, o nobre Deputado Luiz Francisco, da 
representação paulista de advogados militantes, 
apresentou a proposição em estudo. Considerou-a 
"correição necessária", "da maior urgência e 
relevância", formando na vanguarda das iniciativas 
que, partidas do Congresso Nacional, deverão 
escoimar as incongruências, imperfeições e 
absurdos encontradiços na nossa legislação. 

Com igual ênfase se pronunciou o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, cujo Relator, o nobre Deputado e 
causídico Adauto Cardoso, após referir-se ao 
"escândalo que constituem êsses privilégios" e 
mencionar a modicidade das comissões dos 
depositários judiciais quando arbitradas por sentença 
(diversos acórdãos foram juntos ao parecer), conclui 
seu parecer pela constitucionalidade e manifesta 
conveniência do Projeto. 

Não é outro, ante o exposto, o nosso 
pronunciamento. Somos, preliminarmente, de 
parecer favorável no aspecto constitucional da 
proposição e, no mérito, por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. 
– Argemiro de Figueiredo, Presidente em exercício. – 
Gaspar Velloso, Relator. – Lima Guimarães. – Ruy 
Carneiro. – Gilberto Marinho. – Daniel Krieger. 

 
PARECER Nº 402, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1951, que regula 
disposições do art. 48 da Constituição Federal. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
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O Projeto em apreciação é de autoria do ex-
Senador Mozart Lago e visa a completar o art. 48, I, 
da Constituição Federal. 

O aludido dispositivo da Lei Institucional, no 
seu item I, proíbe aos Deputados e Senadores, 
desde a expedição dos respectivos diplomas: 

"a) celebrar contrato com pessoa jurídica de 
direito público, entidade autárquica ou sociedade de 
economia mista, salvo quando o contrato obedecer a 
normas uniformes; 

b) aceitar nem exercer comissão ou emprêgo 
remunerado da pessoa jurídica de direito público, 
entidade autárquica, sociedade mista ou emprêsa 
concessionária de serviço público". 

A proposição em exame estatui que os 
parlamentares não incorram em tais proibições 
senão quando sejam admitidas à posse dos 
respectivos diplomas. 

O então Senador Mozart Lago trouxe,  
como razão primordial da justificação do Projeto, 
o argumento de que, da data da eleição  
até a diplomação, vai um período muita vez, 
longo, e que acarretaria ao Senador ou Deputado 
sem haveres, acentuadas dificuldades 
pecuniárias. 

2. As proibições, de que cogita a disposição 
constitucional em causa, têm como bases 
ponderáveis motivos de ordem ética. Segundo 
Pontes de Miranda: 

"As incompatibilidades do artigo 48 fundam-se 
em razões de ordem moral, que libertem os 
representantes do povo dos tentáculos do Poder 
Executivo e das sugestões subornantes", 
considerando, mesmo, incompleta a enumeração 
destas incompatibilidades ("Comentários", vol. II, 
página nº 40). 

No mesmo sentido se orienta o ensinamento 
de Carlos Maximiliano: 

"A incompatibilidade, adotada nos países  
de govêrno parlamentar, ainda mais se impõe  
sob o regime presidencial. E' um daqueles  
freios e contrapesos que caracterizam o  
sistema vigente. Corolário da dou- 
 

trina de Montesquieu, não permite que se acumulem 
funções de dois dentre os três Poderes 
constitucionais. Tira ao Executivo um instrumento de 
predomínio, impedindo de acenar a legisladores 
altivos com honras e investiduras rendosas, e 
excluindo das deliberações do Congresso a 
influência oficial daqueles que dependem 
diretamente do Chefe de Estado. Arranca aos 
poderosos uma arma de corrupção, outorga ao 
parlamento mais um penhor de independência, 
assegura ao aparelho governamental uma garantia 
de divisão do trabalho". ("Comentários", vol. II, pág. 
70). 

3. Convém acentuar que os ilustres 
comentaristas apreenderam em seu genuino sentido, 
o intuito que presidiu à elaboração do art. 48 na 
Constituinte de 1946. A matéria foi objeto de 
percuciente estudo naquela oportunidade, 
sobressaindo-se nos debates vários ilustres 
parlamentares. Dentre êsses destacou-se o 
eminente jurista, Senador Argemiro de Figueiredo, o 
qual, além de sustentar já ter sido votada a divisão 
do Poder Público, no que concerne às suas funções, 
assentada ficou, como princípio cardeal, a 
independência dêsses Poderes. E, adiante, 
acrescentou de maneira categórica: 

"Permitir que um Congressista, Deputado ou 
Senador, com a grave missão que lhe compete, com a 
independência que lhe deve ser peculiar, entre em 
acôrdo com as pessoas de direito público para celebrar 
contratos, naturalmente de seu interêsse pessoal é, no 
nosso entender, além de quebrar o princípio já referido, 
fazer o Legislativo decair de sua própria legalidade". 

4. Pela redação dada ao Projeto em exame, 
deduzir-se-ia que o seu ilustrado autor desejou 
permitir que as proibições constitucionais não 
atingissem os Deputados e Senadores no espaço de 
tempo situado entre a eleição e diplomação. 

Mas, de acôrdo com a sua justificação, o ex-
Senador Mozart Lago deixa claro que o seu intuito, 
isto é, a permissão para contratar ou aceitar 
emprêgo público, se estenda da data da diplomação 
até a posse do parlamentar. 
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Na primeira hipótese, o Projeto seria 

inconseqüente, pois, em eleições sem incidentes, a 
diplomação se efetuará breves dias após a apuração 
e esta se conclui pouco após a eleição. 

Além disso, a Lei Magna não cogita do período 
de tempo entre a eleição e a diplomação. Sua ação 
se exerce, apenas, a partir do momento da 
diplomação. 

O argumento de dificuldades pecuniárias, por 
seu turno, encontra remédio no pagamento de ajuda 
de custo, estabelecido no regimento interno. E não 
há que vingar, ao demais, em face dos categóricos 
imperativos de ordem moral consagrados no art. 48. 

No segundo caso, a proposição conflitaria com os 
peremptórios têrmos do Pacto Fundamental, que não dá 
margem a dúvidas de interpretação, quanto às 
proibições e incompatibilidades dos parlamentares e 
quanto ao momento mesmo em que estas se instauram. 

De uma forma ou outra, a inificácia do Projeto 
é, "data venia", manifesta. 

Somos, por isso, por sua rejeição. 
Sala das Comissões, em 24 de maio de 1957. 

– Argemiro de Figueiredo, Presidente em exercício. – 
Ruy Carneiro, Relator. – Gilberto Marinho. – Lima 
Guimarães. – Daniel Krieger. – Gaspar Velloso. 

 
PARECER Nº 403, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 49, de 1956, que cria 
o Quadro Auxiliar de Oficiais de Aeronáutica e dá 
outras providências. 

 
(Relator: Senador Daniel Krieger). 
Apresentado pelo nobre Senador Caiado de 

Castro, o presente Projeto cria o Quadro de Auxiliar 
de Oficiais de Aeronáutica, atribuindo aos integrantes 
o exercício de funções burocráticas especializadas, 
que aliás não são definidas, bem assim o comando 
de pequenas unidades. 

O artigo 2º estabelece a forma da constituição 
inicial do Quadro em aprêço e o art. 3º fixa a sua 
composição em 10 (dez) capitães, 100 (cem) 
primeiros-tenentes e 200 (duzentos)  
segundos-tenentes. 

2. Como se depreende do simples enunciado 
do Projeto e de sua própria emenda – 

"Cria o Quadro Auxiliar de Oficiais de 
Aeronáutica e dá outras providências", 
a proposição modifica, no decurso da presente 
legislatura, a fixação das fôrças armadas. Com isso, 
colide frontalmente com disposição expressa da 
Constituição Federal (artigo 67, parágrafo 2º, "in 
fine"). 

É a razão por que, "data venia", do ilustre 
autor do Projeto, não lhe podemos dar acolhida. 

Somos por sua rejeição por inconstitucional. 
Sala das Comissões, em 28 de maio de 

1957. – Argemiro de Figueiredo, Presidente em 
exercício. – Daniel Krieger, Relator. – Lima 
Guimarães. – Gilberto Marinho. – Ruy Carneiro. – 
Gaspar Velloso. 

 
PARECER Nº 404, DE 1957 

 
Redação Final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 272, de 1956. 
 
(Relator: Sr. Rodrigo Lobo). 
A Comissão apresenta a redação final (fls. 

anexas) da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
número 277, de 1956, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Rodrigo  
Lobo, Relator. – Gaspar Velloso. – Argemiro de 
Figueiredo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 404, DE 1957 
 
Redação Final da Emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 277, de 1956, que 
retifica sem ônus, a Lei número 2.135, de 1953, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954. 

 
Ao artigo 1º – (Emenda nº 1): 
Acrescente-se a êste artigo: 
"Ministério da Agricultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
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Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
03 – Subvenção Extraordinária. 
18 – Pernambuco. 
Onde se lê: 
Associação Rural de Maniçobal – Cr$ 

55.000,00 
Leia-se: 
Associação Rural de São José do Belmonte – 

Cr$ 55.000,00. 
 

PARECER Nº 405, DE 1957 
 
Redação Final da Emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 398, de 1956. 
 
(Relator: Senhor Argemiro de Figueiredo). 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
número 398, de 1956, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. – 
Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gaspar Velloso. – Rodrigo Lobo. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 405, DE 1957 
 
Redação Final da Emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 398, de 1956, que 
retifica, sem ônus, a Lei nº 2.368, de 9 de dezembro 
de 1954, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1955. 

 
Ao artigo 1º (Emenda nº 1). 
Acrescente-se a êste artigo: 
"Ministério da Agricultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
03 – Subvenções Extraordinárias. 
18 – Pernambuco. 
Onde se lê: 
Associação Rural de Maniçobal – Cr$ 55.000,00. 
Leia-se: 
Associação Rural de São José do Belmonte – 

Cr$ 55.000,00". 

PARECER Nº 406, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 6, de 1955. 
 
(Relator: Senhor Argemiro de Figueiredo). 
A Comissão apresenta a redação final  

(fl. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo  
nº 6, de 1955, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gaspar Velloso. – Rodrigo 
Lobo. 

 
ANEXO AO PROJETO Nº 406, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 6, de 1955, que aprova a Convenção 
sôbre Asilo Diplomático, firmada na I Conferência 
Interamericana. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou e eu promulgo nos têrmos do artigo 71, da 
Constituição Federal, o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº –1957 

 
Art. 1º É aprovada a Convenção sôbre Asilo 

Diplomático, firmada na X Conferência 
Interamericana, reunida em Caracas, de 1º a 28 de 
março de 1954. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

PARECER Nº 407, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 40, de 1955. 
 
(Relator: Sr. Gaspar Velloso). 
A Comissão apresenta a redação final  

(fl. anexa) do Projeto de Decre- 
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to Legislativo número 40, de 1955, originário da 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Rodrigo Lobo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 407, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 40, de 1955, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas denegatório do registro do têrmo 
aditivo ao contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e a firma Campos & 
Bruder Ltda. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, da 
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1957 
 
Art. 1º É aprovado o ato por que o Tribunal de 

Contas, em sessão realizada a 10 de agôsto de 
1954, denegou registro ao têrmo de 9 de julho do 
mesmo ano, aditivo ao contrato celebrado a 19 de 
dezembro de 1951, entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e a firma Campos & Bruder 
Limitada, para construção do edifício destinado à 
sede da Estação Terminal de Guarulhos, no Estado 
de São Paulo. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PARECER Nº 408, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 29, de 1956. 
 
(Relator: Sr. Gaspar Velloso). 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 29, 
de 1956, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Rodrigo Lobo. 

ANEXO AO PARECER Nº 408, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 29, de 1956, que aprova o  
têrmo, aditivo ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Marinha e Arthur Michael Gustav 
Friedrich Drumont. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º,  
da Constituição Federal, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1957 
 
Art. 1º É aprovado o têrmo de 7 de março de 

1955, aditivo ao contrato celebrado a 10 de maio de 
1955, entre o Ministério da Marinha e Arthur Michael 
Gustav Friedrich Drumont, para desempenhar a 
função de técnico em torpedos, na Fábrica de 
Torpedos da Marinha. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
PARECER Nº 409, DE 1957 

 
Redação final do Projeto de Resolução nº 11, 

de 1957. 
 
(Relator: Senhor Argemiro de Figueiredo). 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

Anexa) do Projeto de Resolução nº 11, de 1957, 
originário do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 31 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gaspar Velloso. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 409, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Resolução 

número 11, de 1957, que autoriza o Senador Novaes 
Filho a participar da Delegação do Brasil à XL 
Conferência Internacional do Trabalho. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou e 
eu, nos têrmos do artigo 27, letra N, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO Nº 11, 1957 
 
Artigo único: É autorizado o Senador Novaes 

Filho a participar da Delegação do Brasil a XI 
Conferência Internacional do Trabalho a realizar-se 
em Genebra, na Suíça. 

 
PARECER Nº 410, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 12, 

de 1957. 
 
Relator Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Resolução nº 12, de 1957, 
originário do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 31 de maio de 1957. 
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 410, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 12, 

de 1957, que autoriza o Senador Lima Teixeira a 
participar da Delegação do Brasil à XL Conferência 
Internacional do Trabalho. 

 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e 

eu, nos têrmos do artigo 27, letra N, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO Nº 12, 1957 

 
Artigo único: É autorizado o Senador Lima 

Teixeira a participar da Delegação do Brasil à XL 
Conferência Internacional do Trabalho, a realizar-se 
em Genebra, na Suíça. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao Senado 
que estêve no Gabinete da Vice-Presidência o Sr. 
Desembargador Mílton Barcelos, Oficial de Gabinete 
 

do Ministro da Aeronáutica, que ofereceu ao Senado 
uma réplica, em miniatura, do Monumento a Santos 
Dumont, em Paris, como homenagem a esta Casa 
pela sua participação nos festejos comemorativos da 
data de Santos Dumont. (Pausa). 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

por cessão do nobre Senador Mourão Vieira, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. OTHON MÄDER: – Senhor Presidente, 
desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Com a palavra, o 
nobre Senador Lino de Mattos, segundo orador 
inscrito. (Pausa). 

Dou a palavra ao nobre Senador Ezechias da 
Rocha, terceiro orador inscrito. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Senhor 
Presidente, transcorre hoje o centenário de Pio XI. 
Em todo o mundo católico, grandes homenagens se 
estão prestando à memória do glorioso pontífice, 
figura das maiores dos postos da civilização cristã. 

Já se disse que “a maternidade da Igreja tem 
sido a providência dos povos”. A história do reinado 
de Pio XI o atesta com eloqüência. Vigário de Cristo, 
foi, de fato, aquela inabalável pedra em que o Divino 
Mestre edificou a sua igreja. Sol da terra e luz do 
mundo, sua palavra o foi sempre, pràticamente, 
quando versava as grandes questões sociais que 
conturbam os nossos tempos. Combatendo o 
fascismo, o nazismo e o comunismo, o mundo nêle 
teve o mais extremo defensor da liberdade e da 
dignidade humana. 

As suas encíclicas são verdadeiros 
monumentos de sabedoria e santidade. Nelas 
ventilou todos os nossos grandes problemas, 
desde os que dizem respeito a vida das nações 
até os que interessam a cada cristão em 
particular. 

Por tudo isso, ninguém mais do que êle fêz 
jus ao título de “sentinela intimorata da 
civilização”. 

Em 1929, na Encíclica “Divini Illius Magistri” 
deu aos povos o código da educação da juventude, 
problema de base em tôdas as épocas, particular- 
  



– 822 – 
 

mente nos dias atuais, quando os altos valores do 
espírito são relegados a plano inferior. 

Em 1930, publicou Casti Conubü, sôbre a 
santidade do matrimônio e a família, questão da 
maior relevância, agora e sempre, da qual está a 
depender a segurança, a felicidade, a beleza moral 
da sociedade. 

Em 1931, por ocasião do quadragésimo 
aniversário da “Rerum Novarum”, de Leão XIII, Pio 
XI, atualizando-a, deu à lume a “Quadragésimo Ano”, 
em que os homens de govêrno e os partidos políticos 
vão aprender os caminhos da verdadeira restauração 
social. Nessa notabilíssima Encíclica, em que nos 
fala da “cobiça asquerosa dos exclusivos interêsses 
individuais, que constitui a ignomínia e o grande 
pecado do nosso século”, versou as grandes 
questões suscitadas pelos dissídios entre o capital e 
o trabalho, dando-lhe as soluções adequadas, 
capazes de implantar a harmonia na tormentosa face 
da terra. 

Publicou, ainda, “Ingravescentibus Malis”, 
sôbre a devoção do rosário, “Vigilanti Cura”, a 
respeito da influência do cinema sôbre os costumes, 
e “Convitate Christi Compulsi”, em que trata da 
oração, da penitência e da paz. 

Sr. Presidente, rememorado, nestas poucas 
palavras, os grandes feitos do reinado de Pio XI, 
venho prestar minha filial homenagem à memória do 
glorioso timoneiro da Barca de Pedro, cujo nome, 
pelos séculos em fora, será bendito pelas gerações. 
Ao mesmo passo, faço ardentes votos para que 
continuem a germinar e florescer entre os homens 
aquelas sementes que êle plantou, as suas 
indefectíveis palavras de paz e amor, animadas do 
espírito da verdade eterna. 

E, aproveitando o ensejo, quero aqui repetir 
êste seu mandamento da Encíclica “Caritate Christi 
Compulsi”, a calhar, neste momento: 

“Em favor de todos os homens implore-se a 
paz, mas especialmente em favor daqueles que 
na sociedade humana têm as graves 
responsabilidades do govêrno: como poderiam 
êles dar a paz aos homens que dirigem, se  
êles próprios não a possuem? Êste o manda- 
 

mento que nos dá, essa a pergunta que nos faz Pio 
XI. Ouçamos o glorioso Pontífice, nesta hora grave 
da nossa Pátria. Peçamos a Deus a paz, a paz de 
que precisa nosso País e o mundo, especialmente 
nas esferas dos que detêm o mimus do Govêrno, 
para que possam viver em paz e felizes os seus 
governados. E não nos esqueçamos daquela 
afirmativa do Padre Vieira: “Paz fingida é, pior do que 
guerra verdadeira”. 

Sr. Presidente, todos reconhecemos a 
gravidade da situação que atravessamos, tais e 
tantos os problemas, pendentes de solução, que 
assoberbam a vida nacional. E o maior dêles de que 
dependem os demais, é a desarmonia que lavra 
entre as classes dirigentes, responsáveis pela sorte 
do povo e pela ordem e o progresso do País. De nós, 
da nossa boa vontade, da exata compreensão de 
nossos deveres, depende a solução desejada. E o 
caminho que levará a essa solução é aquêle 
apontado por Pio XI: a concórdia, a compreensão, o 
respeito mútuo, a boa vontade, em suma, a paz – 
condição de felicidade individual, fonte de bem estar 
para o povo, clima indispensável à obra da 
restauração econômica e financeira da Nação. Que 
ela não tarde. É a prece que aos céus faço nesta 
hora em que rendo minhas homenagens de fé e 
gratidão a Pio XI, de quem podemos dizer que foi, na 
verdade, “o sol da terra e a luz do mundo”, e o será 
pelos séculos a fora, através das Encíclicas com que 
engrandecem o glorioso patrimônio da civilização 
cristã. 

Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade 
de encontrar-me nesta tribuna, quero referir-me ao 
aniversário do “Lux Jornal”. 

A data que amanhã transcorre, primeiro de 
junho, assinala o 29º aniversário da prestigiosa 
organização da imprensa brasileira, bastante 
conhecida em todo o País e no estrangeiro pela 
eficiência e utilidade do seu serviço de recortes de 
jornais. 

Desde 1928, o “Lux Jornal”, pelo seu trabalho 
eficiente e de real utilidade, como subsídio 
informativo e documentário da mais alta valia, 
tornou-se um colaborador indispensável da ad- 
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ministração pública e de qualquer setor de 
produtividade, através da excelência do seu serviço 
de recortes de jornais, que leva ao conhecimento de 
quem as desejar as publicações feitas nos diários de 
todo o País sôbre os mais diversos assuntos. 
Fundado nesta Capital, expandiu-se o “Lux Jornal” 
por todo o Brasil, possuindo Sucursais em São 
Paulo, Recife e Belo Horizonte, além de 
Correspondentes nos demais Estados. Mantendo 
mais de 300 empregados especializados nos 
métodos de trabalho originais de sua criação, opera 
o “Lux Jornal” como um perfeito secretário, sendo 
constantes os elogios que merece por sua 
organização modelar. Na data, pois, em que 
vitoriosamente completa 29 anos de úteis e 
relevantes serviços, como a primeira emprêsa de 
recortes de jornais em todo o mundo, reconhecida 
pelo Congresso de Féderation Internationale des 
Bureaux d’Éxtraits de Presse, é plenamente justo 
que tenha o “Lux Jornal” realçado desta tribuna o seu 
merecimento e a sua capacidade de realização, que 
tanto honram a iniciativa particular em nosso País. 

Por essas razões, Senhor Presidente, 
congratulo-me com o “Lux Jornal” pelo transcurso, 
amanhã, de seu 29º aniversário, efeméride que desejo 
fique registrada na ata dos nossos trabalhos de hoje, 
como uma homenagem a essa emprêsa genuinamente 
brasileira, digna, por vários títulos, dos louvores desta 
Casa. (Muito bem; muito bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Rui Palmeira, 
quarto orador inscrito. (Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mendonça 

Clark, quinto orador inscrito. 
O SR. MENDONÇA CLARK *: – Senhor 

Presidente, Senhores Senadores, minhas 
primeiras palavras são de agradecimento a várias 
autoridades federais pelo fato de, no momento 
em que para elas apelei, terem ido ao  
encontro dos anseios do povo piauiense, quando 
 
__________________ 
* Não foi revisto pelo orador. 

acometido pelas enchentes do rio Parnaíba. 
Assim, expresso meu reconhecimento ao Dr. 

Mário Pinotti, Diretor do Departamento Nacional de 
Endemias Rurais e Presidente da Legião Brasileira 
de Assistência, pelo auxílio em remédios e 
comestíveis que, no momento oportuno, colocou à 
disposição dos flagelados do Piauí, para serem 
transportados pela Fôrça Aérea Brasileira. 

Agradeço ainda, ao nobre colega, Senador 
Vivaldo Lima, Presidente da Cruz Vermelha 
Brasileira, pelas roupas que enviou ao Prefeito 
Municipal da Parnaíba; ao Dr. Vanderbilt Duarte de 
Barros, Diretor do Fomento de Produção Vegetal, 
por haver remetido sementes necessárias ao 
plantio de cereais nas margens do rio Parnaíba, 
cujas plantações foram arrastadas pelas 
enchentes; e, finalmente, ao Brigadeiro Ararigboia, 
então Ministro da Aeronáutica, em exercício, em 
conjunto com os Coronéis Mattos, Ovídio e 
Bordeaux, pela gentileza das providências 
tomadas para efeito do transporte dos auxílos 
doados ao povo do Piauí. 

Senhor Presidente, expresso êsses 
agradecimentos, passo a referir-me ao artigo ontem 
publicado no “Correio da Manhã”, sob o título “O 
abandonado Piauí” de autoria do brilhante agrônomo 
Pimentel Gomes. 

Não podia eu deixar de comentar aquêle 
trabalho, não só porque a atenção que o ilustre 
agrônomo dedica ao Piauí muito me desvanece – e 
lhe sou verdadeiramente grato – como porque alude 
a um núcleo de trabalho, organizado pelo 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, o 
qual procura, com esfôrço e entusiasmo, apreciar os 
problemas piauienses em face do flagelo das sêcas, 
a fim de combatê-las, em benefício do povo do meu 
Estado. 

Senhor Presidente, a partir do seu Diretor, Dr. 
José Cândido Parente Pessoa, e do seu substituto 
atual, Doutor Carlos Sabóia, bem como dos 
Engenheiros Mariotte, Cavalcanti e outros mais, 
acha-se o D. N. O. C. S. indiscutìvelmente 
empenhado na tarefa gigantesca, senão de resolver, 
pelo menos de projetar a solução do problema de 
combate às sêcas no Piauí. 
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Parece-me um sonho pensarmos na 
instalação de uma usina hidrelétrica de 80.000 kw, 
graças a uma barragem construída no rio Parnaíba, 
acima de Floriano. 

Digo um sonho, porque, apesar da minha 
pouca experiência, de representante do Estado, nos 
dois últimos anos, tenho visto as dificuldades no 
pagamento de verbas insignificantes. O que não 
sucederá para a realização de um projeto que, 
talvez, atinja a valor superior a 400 milhões de 
cruzeiros. 

Sr. Presidente, formulo os mais sinceros votos 
para que o Projeto em elaboração, cuidadosamente 
estudado pelo grupo do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas, seja o mais ràpidamente 
aprovado, pois, de qualquer maneira, proporemos ao 
Govêrno Federal uma grande obra que, se 
executada, ajudaria a solucionar, em parte, 
definitivamente, o problema das sêcas e contribuiria 
para o soerguimento do Estado do Piauí. 

Declara o ilustre agrônomo Pimentel Gomes 
que os Deputados e Senadores piauienses precisam 
colaborar, e colaborar decididamente, Sr. Presidente. 
Dentro das minhas fracas possibilidades, não tenho 
feito outra coisa nesta Casa senão procurar ressaltar 
o nome do Piauí, apontando os graves erros que 
todos os Governos Federais, durante anos a fio, têm 
cometido contra aquêle Estado, levando-o à precária 
situação econômico-financeira em que se encontra. 

Procederam-me nesta Casa ilustres 
Senadores; e, para citar um, aponto o nobre Senador 
Pires Ferreira, que aqui estêve, por muitos e muitos 
anos, lutando ardorosamente em favor do Piauí. 
Aqui, neste momento, encontra-se um grande 
engenheiro piauiense, meu colega, Senador Areia 
Leão, que também durante muitos anos lutou nesta 
Casa, pelos mesmos interêsses. Na Câmara dos 
Deputados temos tido ilustres representantes, que 
muito se bateram pelo Piauí. 

Estou certo, pois, de que qualquer 
representante piauiense que aqui esteja não poderá 
deixar de atender ao apêlo do ilustre agrônomo 
Pimentel Gomes, quando diz que é preciso que a 
 

bancada piauiense deve colaborar na defesa dos 
interêsses do Estado. 

Mas, Sr. Presidente, a realidade é muito outra. 
Enquanto o nobre agrônomo Pimentel Gomes clama 
pelo auxílio da bancada piauiense, o que tenho a 
declarar é que no Orçamento de 1957 a nossa 
bancada, acertadamente ou não, com o apoio das 
duas Casas do Congresso, conseguiu verbas para 
obras que não são de grande porte, mas que 
representam, embora esparsas e fragmentadas, 
pequenos auxílios à população do Estado. 

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

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pois não. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Conheço 

bastante o agrônomo Pimentel Gomes e a honradez 
com que ataca todos os assuntos, através do 
“Correio da Manhã”. Deve ter-lhe escapado, talvez, a 
ação da bancada piauiense no Senado, 
especialmente a de Vossa Excelência, para que 
fizesse apêlo que, acredito, é mais no sentido de não 
desanimarem e continuarem pedindo e exigindo para 
o Piauí. Nunca teria a intenção de afirmar que a 
bancada não está trabalhando em prol do Estado. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte do meu nobre colega, Senador Francisco 
Gallotti, e desejo dar um esclarecimento a Sua 
Excelência. Se as minhas palavras puderam 
significar alguma dúvida sôbre a intenção do 
Agrônomo Pimentel Gomes, estou pronto a 
esclarecer que isto não me passou pela cabeça. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Exatamente. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Desejo 
entretanto acrescentar que êste apêlo está sendo e 
sempre será atendido. 

Senhor Presidente, a verdade é que a 
bancada piauiense, no Senado e na Câmara, 
conseguiu incluir, no Orçamento de 1957, verbas no 
montante de seiscentos milhões de cruzeiros. 

Já afirmei, nesta Casa que essas  
verbas empregadas não em grandes obras,  
mas em modestos empreendimentos, pa- 
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ra atender as mínimas necessidades do Estado, 
muito contribuiriam para nos livrar da situação difícil 
em que nos encontramos. 

Entretanto, pelas informações que obtive, 
fomos atingidos duramente nos cortes orçamentários 
dos vários ministérios. 

Depois de reclamar, desta tribuna, depois de 
apelar para o Senhor Presidente da República, 
também desta tribuna, para que essas verbas 
fôssem restabelecidas; para que fôsse reestudado o 
Plano de Economia, de acôrdo com novo critério a 
ser adotado, procurei vários Ministros de Estado. O 
Ministro da Saúde informou-me: “Nada posso fazer, 
porque o DASP é que procedeu aos cortes”. 

Senhor Presidente, se o próprio Ministro da 
Saúde, quando recebe apêlo de um representante do 
Estado do Piauí alega que nada pode fazer sôbre os 
cortes, porque o DASP é o órgão responsável pelos 
mesmos cortes, nada mais posso compreender, 
porque creio que a única autoridade capaz de 
defender o Ministério da Saúde e suas verbas, é o 
próprio Ministro da Saúde. 

Posteriormente, para que não fôsse injusto, 
perguntei ao Delegado Fiscal do Piauí, pelos 
seiscentos milhões de cruzeiros e sôbre quais as 
verbas liberadas. Dos seiscentos milhões, 
constantes do Orçamento – a resposta foi – até 30 
de abril, sòmente de setenta e sete milhões tinha 
sido autorizado o pagamento. 

Senhor Presidente, reconheço a dificuldade 
em que se encontra o Govêrno Federal para 
equilibrar o Orçamento; reconheço que seria muito 
mais gentil, muito mais agradável, muito mais político 
aos responsáveis pelos destinos da República, não 
organizar planos de economia, não negar a nenhum 
Deputado, a nenhum Senador, a nenhum 
Governador, autorização de liberação de verbas. 

Sei que estamos atravessando fase 
dificílima da nossa vida republicana; não desejo, 
mesmo, solicitar do Presidente da República e 
dos responsáveis do Govêrno, a liberação de cem 
por cento das verbas. Mas não posso  
deixar de lamentar que nem ao menos cinqüenta 
por cento dessas verbas, possìvelmente, 
 

sejam liberadas em 1957, em face do que já foi 
confirmado pelo Delegado Fiscal do Piauí e 
principalmente, sôbre verbas como a do Hospital de 
Terezina, cortadas em cem por cento; verbas do 
Leprosário que, absolutamente, não serão liberadas. 

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

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com muito 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Como 
representante do povo, V. Exa. tem o direito de 
reclamar não cinqüenta por cento mas a verba 
integral como é obrigação do Govêrno dispensar. O 
que se tem feito, agora, é coisa clamorosa e injusta, 
sob todos os pontos de vista. O Govêrno cortou 
quase tôdas as verbas que eram de absoluta 
necessidade para o benefício das classes pobres e 
desampardas do país. Entretanto, os gastos 
continuam a ser feitos, quero dizer, esbanjamentos 
para o sul e nada para o norte. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Fernandes Távora. 

Prosseguindo, Senhor Presidente, reconheço 
tôdas as dificuldades, mas julgo do meu dever 
ponderar aos responsáveis pelo destino da 
República, que não é possível ao Piauí, que não é 
possível às autoridades piauienses, que não é 
possível ao povo de minha terra suportarem essa 
situação, sem um protesto de um de seus 
representantes. 

Já em 1958, para falarmos em verbas 
hospitalares, na proposta do Executivo nem ao 
menos consta o nome do Hospital Getúlio Vargas na 
distribuição dos trinta e cinco milhões de cruzeiros da 
pauta de Construção e Reequipamento de Hospitais, 
no Brasil. 

O Hospital Getúlio Vargas atende, não só os 
interêsses do Piauí, mas aos dos maranhenses, dos 
cearenses e até de pessoas vindas de Goiás, que 
descem o rio Parnaíba para negociar seus couros 
nas praças do Ceará e do Piauí. Êsse Hospital, que 
tem uma despesa anual de cêrca de doze  
milhões de cruzeiros, encontra-se sem recursos  
para sua manutenção. É estabelecimento que 
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não se constrói, hoje, por menos de cinqüenta 
milhões de cruzeiros. 

Ainda noutro dia, tive a felicidade de ouvir 
lisongeiras referências à sua organização da parte 
do meu colega Onofre Gomes, que já estêve no 
Piauí, quando comandou a Região Militar, com sede 
no Ceará. Êsse hospital está em situação 
precaríssima, e tem as suas enfermarias 
superlotadas de brasileiros de vários Estados. 

Fui pessoalmente ao Sr. Ministro da Saúde, e 
Sua Excelência me respondeu que nada podia fazer. 
Disse-me que apelasse para o DASP, ou para o 
Senhor Presidente da República. 

Esta, a situação em 1957. Já para 1958, nem 
mais consta o nome dêsse hospital na Verba de 
Auxílios e Subvenções, e se assim continuar, é 
possível que qualquer dia se fechem as suas portas, 
pondo na rua centenas de brasileiros, pobres 
flagelados, necessitados, sem possibilidades de 
recursos para se curar. 

Assim, Senhor Presidente, fico satisfeito 
quando ouço ou leio um artigo, como o do Dr. 
Pimentel Gomes, que lança sôbre nós essa 
esperança de grandes obras a serem feitas no Piauí. 
Desejo congratular-me com S. Sa. pelo brilho de 
suas palavras, pelo entusiasmo com que enfrenta 
êsses problemas, e, ao mesmo tempo, ponderar que, 
embora precisamos de grandes verbas para grandes 
obras, não podemos prescindir das pequenas 
verbas, para as pequenas obras espalhadas no 
Estado do Piauí, que atendem diretamente às 
pequenas populações rurais. 

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

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Como V. 

Exa., também fui um decepcionado. Quando li o 
artigo do Senhor Pimentel Gomes, fiquei 
verdadeiramente satisfeito, porque via que os 
grandes esforços que V. Exa. tem empregado aqui, 
em favor do seu Estado, iam ser atendidos, 
realizados. Infelizmente, pelo que vejo, tudo  
não passou de conversa fiada, na linguagem 
popular, e a decepção continua, como sempre, des- 
 

de que se trate de benefícios para o povo. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 

orador um aparte? 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 

aparte do eminente Senador Fernandes Távora, e 
concedo o que solicitou o meu nobre Líder. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pedi a Vossa 
Excelência me concedesse êste aparte, a fim de dar, 
aqui, um testemunho, creio até que desnecessário. 
Desejo declarar que a bancada do Piauí, no Senado 
da República, nunca estêve ausente aos seus 
deveres de defender os interêsses do seu Estado. 
Aliás, todo o Senado é disso testemunha, mas como 
Vossa Excelência mostrou-se preocupado com as 
restrições do artigo do Doutor Pimentel Gomes, 
sinto-me na obrigação de, na qualidade de Líder da 
Maioria, prestar êste depoimento principalmente por 
se tratar do nobre colega, sempre incansável na 
defesa dos interêsses do Piauí. Quanto à 
segunda parte de seu discurso, referente aos 
cortes do Plano de Economia, estou de acôrdo 
com V. Exa., em tese. Não podemos, na verdade, 
aceitar essa norma, estabelecida desde a 
Primeira Legislatura de 1946, pela qual fica o 
Executivo com a atribuição de cortar, a seu 
talante, as verbas votadas pelo Congresso. 
Temos, porém, de reconhecer que votamos 
sempre Orçamentos altamente deficitários, e o 
único recurso de que dispõe o Executivo, para 
cobrir, não só êsse deficit, como ainda outros 
decorrentes de leis de créditos votadas no 
decorrer do período legislativo, é cortar verbas, 
dentro do chamado Plano de Economia. Se, 
porém, atingirmos o objetivo que anima todos 
nós, de votarmos orçamentos equilibrados, não 
poderá o Executivo fazer cortes, nem necessitará 
do Plano de Economia. Êste, o meu ponto de 
vista pessoal. Presto os esclarecimentos em 
homenagem ao nobre colega. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço ao 
nobre Líder da Maioria o brilhante aparte que 
acaba de dar e declaro a S. Exa. que,  
quando apelo para a liberação das verbas, não 
deixo de reconhecer a situação de desequilí- 
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brio orçamentário. O que me revolta é a maneira 
como são feitos êsses cortes. 

Mesmo dentro do Plano de Economia, êsses 
cortes poderiam atingir as obras verdadeiramente 
não iniciadas, ou desnecessárias, e não, 
diretamente, em cheio, o coração de um hospital – 
único do Estado – ou um leprosário, que 
proporcionaria a duzentos leprosos do Estado do 
Piauí a oportunidade de viver num ambiente mais 
agradável, até desaparecer da Terra. 

Não posso concordar com êstes critérios, 
sem cabimento, de cortes indiscriminados. Que 
valem dois milhões de cruzeiros, concedidos ao 
Hospital Getúlio Vargas importância essa que 
poderia ser retirada da verba de três milhões de 
cruzeiros para uma estrada ainda não construída? 
Seria, realmente, um prejuízo para a região se se 
cortasse a verba para essa estrada; mas a 
manutenção do Hospital é imprescindível que não 
seja ameaçada. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa 
Excelência tem tôda a razão nessa explanação. 
Estou de inteiro acôrdo com seu protesto, e 
espero que êle seja ouvido por quem de direito, e 
o êrro corrigido. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte do eminente Líder da Maioria do Senado 
que fala em favor do Piauí. Estou certo de que os 
grandes serviços que V. Exa. tem prestado ao 
Govêrno da República merecerão a devida 
retribuição dêste, neste caso, em favor do  
Piauí. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Adianto mais: 
transmitirei ao Presidente da República a 
preocupação de V. Exa., e da bancada do Piauí, bem 
como o apêlo que faz. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – O Piauí será 
muito agradecido a Vossa Excelência. 

Senhor Presidente, como dizia,  
essas grandes obras, que nos  
trazem a esperança na pena do ilustre agrônomo 
 

Pimentel Gomes, não devem fazer com que nos 
esqueçamos das soluções práticas, que poderiam 
atingir diretamente as populações pobres do interior 
do Piauí. Há dias, dizia eu, desta tribuna, que dois 
prefeitos, sem grande importância política, mas 
homens honrados, que aplicaram honestamente 
recursos municipais, conseguiram construir 
pequenos açudes, beneficiando diretamente milhares 
de piauienses. Cinco açudes, construídos por êsses 
prefeitos nesses municípios, de pequeno valor 
político, permitirão que, com quinhentos e dez 
milhões de cruzeiros dos dinheiros públicos, se 
atendessem a mais de vinte mil piauienses. 

Essas pequenas obras poderiam ser 
multiplicadas, enquanto os recursos fôssem tão 
escassos, através de convênios, para pagamento “a 
posteriori” dos serviços executados por vários 
Prefeitos, dando-lhes oportunidade de construir 
quatro a cinco açudes por ano, para atender não a 
um fazendeiro latifundiário, mas a trinta ou quarenta 
fazendeiros por açude. Seria uma economia do 
dinheiro público e uma grande obra em favor do 
Piauí. 

Da verba constitucional para o Departamento 
de Obras Contra as Sêcas, de três bilhões de 
cruzeiros, que mal adviria se dos trezentos milhões 
de cruzeiros da cota do Piauí, se retirassem trinta 
milhões, para convênios com trinta municípios 
sujeitos às Sêcas? Os trinta milhões de cruzeiros 
seriam gastos depois da conclusão dos açudes pelos 
respectivos Prefeitos municipais, sem qualquer risco 
para a administração pública e atendendo 
diretamente ao interêsse coletivo. 

A construção dêsses pequenos açudes não 
está amparada por qualquer lei, pois só podem ser 
construídos açudes públicos com capacidade de dez 
milhões de metros cúbicos, e seu custo não será de 
menos de trinta, quarenta ou cinqüenta milhões de 
cruzeiros. E, neste caso, uma agradável ilusão. 
Vivemos da ilusão de grandes obras, como o Pôrto 
de Amarração, que há cem anos espera pela sua 
concretização. 

Não queremos tanto, Senhor  
Presidente; conformamo-nos em ficar  
para o fim, porque essa é a nossa sorte. 
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Queremos, ùnicamente, que os pequenos recursos 
postos à nossa disposição, sejam aproveitados da 
melhor maneira possível. 

Assim, dou meu integral apoio ao grupo que, 
no momento, trabalha no DNOCS, e tem a 
denominação de Comissão de Aproveitamento do 
Rio Parnaíba, sem entretanto abandonar a aplicação 
das pequenas verbas. 

Senhor Presidente, apóio a Comissão de 
estudos que, no momento, trabalha no Banco de 
Desenvolvimento Econômico, visando à “Valorização 
do Vale do Parnaíba”; aliás, onde quer que esteja, 
apoiarei qualquer iniciativa que redunde em benefício 
do Estado do Piauí. 

Faço votos para que o agrônomo Pimentel 
Gomes continue a lutar pelo Piauí, e a defender-lhe 
os altos interêsses. Desejo que continue a pôr em 
relêvo os estudos dos piauienses ou de brasileiros a 
respeito do meu Estado, com o que terá meu eterno 
agradecimento. 

Senhor Presidente, para terminar, desejaria 
fazer algumas considerações sôbre a publicação de 
ontem no “Correio da Manhã”, sob o título “Os 
automóveis nacionais e os impostos”, no qual êsse 
órgão afirma que o jipe pode ser vendido por menos 
de cem mil cruzeiros, bastando concorde o Govêrno 
em reduzir 20 por cento de impostos, conforme 
proposta feita ao Senhor Presidente da República. 

Ninguém teria satisfação maior do que a 
minha, se concretizada a redução do preço dos 
veículos nacionais. Há poucos dias desta tribuna, ao 
dar ciência da visita que uma Comissão de 
Senadores fizera à Mercedes Benz, frisei haver 
necessidade de maior amparo de divisas destinadas 
àquela fábrica, a fim de duplicar-lhe a produção, 
motivando conseqüente redução do preço dos 
caminhões. 

No momento, como é sabido, trata-se do jipe, 
que a fábrica produz na ordem de setecentos 
mensais. Reduzido o preço de venda de uma 
unidade, a produção poderia ser aumentada porque 
maior será o número de consumidores nacionais em 
condições financeiras de o adquirir. O jipe não é 
carro de luxo, portanto, é o que requer o Brasil, onde 
 

poucas são as estradas pavimentadas e onde muitos 
são os Estadas sem penetração rodoviária. 

Só é possível, econômicamente, reduzir o 
custo de qualquer mercadoria se aumentada a 
produção. O segrêdo do êxito da indústria americana 
reside na produção em massa. Mas, produção em 
massa tem que representar consumo em massa, 
pois a primeira não pode subsistir sem o equivalente 
consumo. Sem consumo a fábrica se liquida, mas, 
para incrementá-lo, a mercadoria a ser oferecida 
deve enquadrar-se nas condições financeiras e 
econômicas da população consumidora. 

Em 1953 o jipe era oferecido pelo Ministério da 
Agricultura a Cr$ 42.000,00. Em três anos não pode 
ter o mesmo consumo no País ao preço de Cr$ 
365.000,00; êste caiu porque o preço se elevou 
quase dez vêzes mais. Atualmente, o consumo só 
pode elevar-se com a redução do preço. Por sua 
vez, esta só poderá ocorrer se diminuídos os ágios; 
se reduzidos os impostos, à proporção que a fábrica 
aumente a produção. Pagando cento e cinqüenta mil 
cruzeiros só de impostos, não é possível se oferecer 
o veículo ao consumidor por um preço razoável. 

Reduzir o preço e impostos, entretanto, não é 
tudo, Senhor Presidente. E’ necessário que, também, 
sejam dadas linhas de crédito à fábrica, linha de 
crédito aos revendedores e aos consumidores rurais. 
Não se encontram no Brasil agricultores, 
principalmente no Norte, em condições de comprar à 
vista veículos de trezentos e sessenta e cinco mil 
cruzeiros. Necessita a Carteira de Redescontos, bem 
assim as Agências do Banco do Brasil facultar aos 
representantes, aos revendedores e consumidores o 
desconto de letras, capaz de possibilitar chegue o 
jipe nacional ao mercado, para venda em prestações 
módicas, de doze ou mais meses, pois só assim será 
possível beneficiar-se o consumidor. 

Repito, Senhor Presidente, que só é possível 
reduzir custos com maior produção de veículos e só 
se pode produzir mais, conseguindo-se mercados 
para sua colocação. 

Senhor Presidente e Senhores  
Senadores, faço votos para que a  
indústria nacional de veículos e o Govêrno Fe- 
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deral encontre os meios do crédito, de financiamento 
e de fornecimento de divisas que proporcionem 
considerável aumento de produção, determinante da 
redução do custo de produção. 

Senhor Presidente, reitero os agradecimentos 
ao nobre Líder da Maioria pela promessa que acaba 
de fazer em favor dos interêsses do Piauí, pois, 
desta vez, em face da sua intervenção, e do apôio 
que será dado pela bancada do Piauí, certamente o 
Estado que aqui represento será atendido pelos altos 
Poderes da República. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, sétimo orador 
inscrito. (Pausa). 

Ausente S. Exa., tem a palavra o nobre Senador 
Juracy Magalhães, oitavo orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Está terminada a hora do Expediente. 
Para receber o Sr. Presidente Craveiro Lopes, 

designo a seguinte comissão: Senhores Senadores 
Gaspar Velloso, Mourão Vieira, Daniel Krieger, 
Bernardes Filho e Gilberto Marinho. 

Sôbre a mesa dois requerimentos que vão ser 
lidos. 

São lidos e aprovados os seguintes 
requerimentos: 

 
REQUERIMENTO Nº 213 DE 1957 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução nº 11, de 1957. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 1957. – 
Francisco Gallotti. 

 
REQUERIMENTO Nº 214, DE 1957 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução nº 12, de 1957. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 1957. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
redação final do Projeto de Resolução nº 11, de 
1957. Consta do Parecer nº 409, há pouco lido. 

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

Em votação. 

Os Senhores Senadores que aprovam a 
redação final, queiram conservar-se sentados. 

Aprovada. 
Vai à promulgação. 
Em discussão a outra redação final cuja 

publicação foi dispensada. 
Refere-se ao Projeto de Resolução nº 12, 

constante do Parecer nº 410, já lido. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação a redação final. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação.  
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara número 267, de 1955, que institui o 
dia da Saúde Dentária, tendo pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça (ns. 285, de 
1956 e 321, de 1957), favorável ao Projeto e 
contrário à emenda de Plenário; e de Educação e 
Cultura (nº 286, de 1956 e 322 de 1957), favorável 
ao projeto e oferecendo subemenda à emenda de 
Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está aberta a 

discussão especial da emenda com a respectiva 
subemenda. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa).  

Encerrada. 
Em votação a subemenda. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
Fica prejudicada a emenda. 
E’ a seguinte a subemenda aprovada: 
Subemenda à emenda nº 1. 
“Substitua-se o parágrafo único do art. 1º do 

Projeto pelo seguinte: 
“Parágrafo único. As comemorações serão 

realizadas a 25 de outubro de cada ano, em todo o 
território nacional, sob o patrocínio do Serviço 
Nacional de Educação Sanitária do Departamento 
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Nacional de Saúde, com a colaboração da União 
Odontológica Brasileira e da Federação Nacional dos 
Odontologistas”. 

E’ a seguinte a emenda prejudicada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Art. 1º parágrafo único – redija-se da seguinte 

forma: 
As comemorações serão realizadas a 25 de 

agôsto de cada ano, em todo o território nacional, 
sob o patrocínio da Federação Nacional dos 
Odontologistas com a colaboração da União 
Odontológica Brasileira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
E’ o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 267, DE 1955 

 
(Nº 193-C, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Institui o Dia da Saúde Dentária. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ instituído o Dia da Saúde Dentária. 
Parágrafo único. As comemorações serão 

realizadas a 25 de outubro a cargo das entidades 
dentárias e sob a orientação da União Odontológica 
Brasileira, devendo ser levada a efeito em todo o 
território nacional. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única da redação final do Projeto de 

Lei da Câmara nº 132, de 1952 (Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1949), que torna 
sem efeito o Decreto-lei nº 5.784, de 30 de agôsto de 
1943, que anexou a Estrada de Ferro Maricá à 
Estrada de Ferro Central do Brasil (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 377, de 1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa).  
Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

redação final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
E’ aprovada e vai à sanção a redação final 

constante do seguinte: 
 

PARECER 
Nº 377, de 1957 

 
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 

132, de 1952. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei número 132, de 1952, 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado nº 5, de 1949. 

Sala das Comissões, em 23 de maio  
de 1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – 
Argemiro de Figueiredo, Relator. – Ruy  
Carneiro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 377, DE 1957 
 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 

5, de 1949, emendado pela Câmara dos Deputados 
(autoriza o Poder Executivo a promover a 
incorporação da Estrada de Ferro Maricá e da 
Estrada de Ferro Teresópolis à Estrada de Ferro 
Leopoldina). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado 

 a promover, pelos meios regulares, a 
incorporação da Estrada de Ferro Maricá e da 
Estrada de Ferro Teresópolis à Estrada de Ferro 
Leopoldina. 

Parágrafo único. O Ministério da Viação e 
Obras Públicas, por intermédio do Departamento 
Nacional de Estradas de Ferro providenciará  
para a imediata organização do inventário dos 
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bens que integram o patrimônio das duas  
Estradas, devendo ser concluído até a data  
de suas transferências à Estrada de Ferro 
Leopoldina. 

Art. 2º O Ministério da Viação e Obras 
Públicas providenciará sôbre a adaptação do pessoal 
constante das tabelas numéricas de mensalistas e 
diaristas das Estradas de Ferro Maricá e Teresópolis, 
que passarão a integrar as respectivas tabelas da 
Estrada de Ferro Leopoldina, ressalvados os direitos 
e vantagens relativamente à antiguidade de 
referência dos funcionários das estradas 
incorporadas. 

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 6, de 1957, que regulamenta o exercício da 
profissão de Assistente Social, tendo pareceres (ns. 
323 e 324, de 1957), das Comissões: de 
Constituição e Justiça, favorável; e de Educação e 
Cultura, favorável, com a emenda que oferece 
(número 1-C). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 

requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 215, DE 1957 
 
Adiamento para audiência de Comissão. 
Nos têrmos dos arts. 126, letra "f" e 155,  

letra "a", do Regimento. Interno, requeiro  
adiamento da discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara, nº 6, de 1957, a fim de que  
sôbre êle seja ouvida a Comissão de Legislação 
Social. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 1957 – 
João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face do 
deliberado, a matéria é retirada da Ordem do Dia. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

57, da 1957, que altura o disposto no parágrafo único 
do art. 1º do Decreto-lei número 8.104, de 18  
do outubro de 1945, que dôa à Fundação Brasil Central 
 

patentes de invenção, marcas de fábricas, modelos 
de utilidade, desenhos, ou modelos industriais e de 
comércio, títulos de estabelecimentos, insígnias e 
frases de propaganda incorporadas ao Patrimônio 
Nacional, e dá outras providências, tendo pareceres 
favoráveis, sob ns. 279 e 280, de 1957, das Co-
missões: de Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
Sôbre a mesa um requerimento que vai ser 

lido. 
E' lido e aprovado o seguinte 
 

REQUERIMENTO Nº 216, DE 1957 
 
Nos têrmos dos arts. 126, letra "f", e 155, letra 

"b", do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão única do Projeto de Lei da Câmera, nº 57, 
de 1957, a fim de ser feita na sessão de 19 de junho 
de 1957. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 1957 – 
João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face do 
deliberado, o projeto é retirado da Ordem do Dia. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Juracy 
Magalhães. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, dois motivos relevantes trazem-me à alta 
tribuna do Senado. O primeiro, é pedir aos nobres 
colegas atenção especial para a resposta dada pela 
PETROBRÁS a requerimento de informações por 
mim apresentado, no intuito de saber que solução 
fôra dada ao problema da construção do terminal 
marítimo, em águas profundas do Pôrto de Santos. 
Coube à Diretoria que tive a honra de presidir, 
conforme se depreende da honesta documentação 
apresentada pela atual Diretoria da PETROBRÁS, 
encaminhar a questão. 

Pelo contrato assinado com a "Esso Export 
Corporation", a Petrobrás teria que pagar, a mais, 
oito cents por barril importado, se, no primeiro mês 
do terceiro ano após a assinatura do contrato, não 
estivesse construído o terminal marítimo, para 
descarregamento do óleo em navios de 35 a 45 mil 
toneladas. 
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Pelo segundo contrato – o efetuado com a 
"California Transport Co." – haveria uma diminuição 
de três cents no frete, se, a êsse tempo, isto é, no 
primeiro mês do terceiro ano de vigência do contrato, 
já estivesse construído o terminal marítimo. 

Ao tempo de minha gestão na Petrobrás, 
tomei oportunas providências para que fôsse 
construído êsse terminal, fora da área do Pôrto de 
Santos. Influências danosas de grupos econômicos 
contra os interêsses nacionais, entretanto, fizeram-se 
sentir, e a Companhia Docas de Santos, para 
atender a conveniência privada, obteve que o 
terminal marítimo, em vez de ser considerado fora da 
área do pôrto, de que tem a concessão, fôsse 
construído dentro do próprio pôrto ficando assim 
dependente a entrada dos super-tanques no principal 
pôrto brasileiro, da obra de dragagem, a que estava 
obrigada a Companhia, embora esta discutisse, 
ainda, com o Ministério da Viação, a questão de 
saber a quem cumpria o dever de realizar, a referida 
dragagem. 

Com a minha experiência de administrador e 
de homem público, no Brasil, adverti, em tempo, para 
os perigos de qualquer procrastinação dessa 
medida, a qual seria indispensável, a fim de evitar 
que a economia brasileira e os interêsses da 
Petrobrás sofressem, no futuro, em conseqüência da 
falta de providências adequadas e oportunas. 

Está na resposta da própria Petrobrás que, 
praticamente, o problema da construção do terminal 
maritimo de águas profundas, apesar de reiteradas 
tentativas para solucioná-lo, está na estaca zero. Já 
decorreram os dois anos previstos nos contratos e a 
Petrobrás começa a pagar, anualmente, por êsse 
desleixo administrativo, que não é, tipicamente seu, 
mas de um conjunto de circunstancias brasileiras, 
um milhão e cem mil dólares a mais do que devia, se 
tivesse sido construído, em tempo, o referido 
terminal marítimo. 

Ora, Sr. Presidente, a Companhia Docas  
de Santos sabia, de, sobra, que não  
poderia dar pronta essa obra, nos dois  
anos especificados no contrato, mas teve  
influência perante os órgãos administrativos da 
União e impôs lhe fôsse reconhecido um direito 
duvidoso. Tornou, assim, a seu cargo, a construção 
 

do terminal dentro do pôrto, e ainda quis obter, e 
obteve, o financiamento, em dólares por parte da 
"Esso Export Corporation" e o financiamento em 
cruzeiros, através da Petrobrás. Apesar de tudo, o 
terminal marítimo não foi concluído: os super-
tanques não podem entrar no Pôrto de Santos e a 
Petrobrás, além de pagar mais de um milhão e cem 
mil dólares por ano, gravame que também se reflete 
no orçamento cambial do País, ainda arca com a 
despesa, conforme consta da informação do ilustre 
Presidente da Emprêsa, de trezentos mil dólares por 
ano de sobreestadia dos navios que não podem 
descarregar o óleo no prazo contratual. 

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

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Perguntaria 
a V. Exa. se não haverá, neste desorganizado País, 
autoridade capaz de fazer com que pague os 
prejuízos nacionais quem determinou essa situação 
anômala e, sobretudo, positivamente desonesta. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.  
tem inteira razão. O contrato, assinado pela 
Companhia Docas de Santos com a Petrobrás, 
obrigava-a a pagar a indenização correspondente 
aos prejuízos que a Petrobrás teria, caso não 
estivesse construído, no prazo de dois anos, o 
terminal marítimo. 

Infelizmente, sabemos como essas emprêsas 
poderosas têm fôrça no Brasil. A Companhia Docas 
de Santos já começou a sofismar que a 
responsabilidade da dragagem da barra, não é dela 
e sim do Ministério da Viação e Obras PúbIicas. 
Falta, então, ai a autoridade de alguém para fazer, 
com que o País não continue sacrificado. Quem 
sofre, em última instância, somos nós, o povo 
brasileiro, pelo descaso administrativo com que, em 
sucessivas oportunidades, vai sendo dessangrada a 
economia do País. 

Não tenho, Sr. Presidente, qualquer 
propósito de focalizar erros administrativos, 
senão para corrigi-los. Ao trazer tal fato à tribuna, 
espero, de meus colegas, o cuidado de lerem  
as informações que estão publicadas no  
"Diário do Congresso" de ontem porque são fide- 
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líssimas. Creio que ressaltará que se fôsse 
continuada e enérgica a diligência para construção 
dessa obra, hoje o Brasil não estaria sofrendo nova 
sangria nas suas depauperadas divisas. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E não é só 
prejuízo material que sofre o País, mas prejuízo 
moral. No exterior, a conclusão a que se chega é que 
os contratos, só são cumpridos, quando apraz a uma 
das partes. No Brasil quase nunca se respeitam os 
contratos. E' uma miséria, é uma lástima, mas é a 
realidade. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. tem 
inteira razão. Acredito que, no episódio, fique um 
ensinamento a mais para propiciação de medidas 
administrativas que acabam, afinal, prejudicando o 
povo brasileiro. 

Eis porque minha presença, neste momento, 
na tribuna, é um protesto contra a falta de eficiência 
da administração pública da nossa Pátria. 

O outro caso, Sr. Presidente, diz respeito à 
importação do trigo, contratada pelo Govêrno 
brasileiro com o Govêrno americano. 

Para melhor ilustrar minhas palavras, passo a 
ler o editorial publicado, hoje, no grande órgão de 
imprensa, sempre atento aos problemas nacionais – 
"Jornal do Brasil", com o título: "O espantoso Caso 
do Trigo": 

Por deliberação pessoal do Presidente 
Juscelino Kubitschek, que o negociou em princípio 
com o Presidente Eisenhawer durante a reunião dos 
Presidentes dos países do Continente, ocorrida no 
ano passado do Panamá, vai o Brasil adquirir. 
1.800.000 toneladas de trigo dos Estados Unidos. 
Esse trigo constitui excedentes de produção, vale 
dizer, é, grão adquirido aos produtores pelo govêrno 
americano e por ele armazenado. Essa política, de 
proteção à sua agricultura, deixou em mãos do 
govêrno daquele país quantidades vultosíssimas de 
excedentes agrícolas de tôda natureza. A operação 
concluída em 31 de dezembro de 1956 entre o nosso 
e o govêrno americano prevê a importação de 
excedentes em quantidades equivalentes a 138,7 mi- 
 

lhões de dólares. A maior parcela corresponde ao 
trigo – 111 milhões sendo o resto absorvido pela 
compra de banha, laticínios e óleos vegetais e pelo 
transporte marítimo dessas mercadorias. Êsse 
transporte corresponde a uma parcela de 19 milhões 
de dólares, não estando previsto se faça êle, mesmo 
em parte, por navios brasileiros. 

As importações de excedentes agrícolas 
americanos, acordadas naquela data, foram  
objeto de vários instrumentos, a começar pelo 
acôrdo sôbre produtos agrícolas, firmado entre  
os dois governos, e compreendendo também  
acôrdo de empréstimo entre o Export Import Bank  
of Washington (Banco de Exportação e Importação 
dos Estados Unidos) e o nosso Banco Nacional  
do Desenvolvimento Econômico. Pelos acôrdos 
realizados as vendas se farão em cruzeiros, 
mediante complexo sistema pelo qual terão  
elas, afinal, que ser pagas mesmo em dólares.  
Feita a entrega da mercadoria nos Estados  
Unidos, o govêrno brasileiro depositará em  
cruzeiros, em conta especial a ser aberta no  
BNDE a favor do govêrno americano, o seu 
equivalente em cruzeiros, calculados à taxa de  
67,5 cruzeiros por dólar. Verdade que, em  
outra passagem dos acôrdos, também se diz  
que os depósitos a serem feitos pelo nosso  
govêrno serão o do produto da venda do trigo  
assim importado, venda essa, como é óbvio,  
feita aos moinhos que operam no Brasil (com 
exceção de pequena parte de farinha de trigo)  
e pelos preços pelos quais chega aos  
moageiros o produto nacional ou o importado  
de outras fontes. Ora, sabendo-se que as 
importações de trigo têm câmbio especial,  
que são na realidade, subvencionadas, pois  
se fazem ao dólar de 25 cruzeiros, enquanto  
o seu custo real se eleva a 37, fica-se sem  
saber se o governo brasileiro depositará a  
diferença entre o que receber dos moinhos e aqueles 
67 cruzeiros, ou se êsse valor tem objetivos 
inicialmente contábeis. 
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Essa indagação, tem a sua pertinência, dado o 
destino que terá o depósito assim feito em cruzeiros. 
Parcela menor, de 15% será destinada a despesas 
do govêrno americano, inclusive ao intercâmbio de 
estudantes, assistência técnica e publicação de livros 
e revistas. Mesmo dessa parcela, no entanto, o 
equivalente a 500.000 dólares poderá ser convertido 
em outras moedas, ao câmbio livre, pelo govêrno 
americano, que os utilizará em qualquer lugar no 
mundo em que tenha despesas a pagar. A parcela 
maior, correspondente a 85% do total dos depósitos 
em cruzeiros, será emprestada ao Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico pelo Eximbank, cuja 
participação na operação assim se explica. Essa 
parte em cruzeiros será utilizada pelo BNDE no 
financiamento de certos projetos de 
desenvolvimento, que vêm enumerados no acôrdo. 
São eles: construção da barragem e usina de 
Furnas, no Rio Grande; construção da barragem e 
usina de Três Martas, no Alto São Francisco, e 
ampliação da usina de Paulo Afonso; construção de 
uma estrada de ferro, entre Passo Fundo e General 
Luz no Rio Grande do Sul; e ampliação da produção 
de ferro e aço. Em conseqüência, e pela primeira  
vez desde o fim da guerra, teremos o financiamento 
em dólares das despesas em cruzeiros com  
projetos de desenvolvimento econômico. Até agora, 
em obediência mesmo aos critérios do Banco 
Internacional e do próprio Eximbank, os 
financiamentos em moeda estrangeira se faziam, 
não para conversão em cruzeiros, mas para a 
aquisição de equipamento e o pagamento de 
serviços, que não podiam ser adquiridos ou  
obtidos dentro do país que tomava o empréstimo. 
Por isso mesmo, quando Volta Redonda ou  
Paulo Afonso faziam empréstimos em um  
daqueles bancos, à divida em dólares correspondia  
a entrada no país de bens de produção em  
valôr correspondente, o que evidentemente,  
nos é muito mais favorável do que o ocorrido com 
 

empréstimos externos, de que o nosso país não 
conheceu benefícios de qualquer natureza. 

Na operação, agora realizada, com o trigo 
excedente dos Estados Unidos, o seu equivalente 
será convertido em cruzeiros, com os quais o  
BNDE financiará, naqueles projetos, materiais e 
mão-de-obra nacionais, que vinham sendo pagos, 
nos exemplos antes citados, com os nossos  
próprios recursos. Cabe indagar se o govêrno 
brasileiro, que venderá o trigo na base de 25 
cruzeiros o dólar, recolherá também a diferença 
entre essa quantia e a do custo do câmbio 
(37–25=12), ou entre ela o câmbio estipulado nos 
acôrdos (67,5 – 25 = 42,5). Esta indagação  
também tem a sua pertinência. O pagamento  
da empréstimo (ou da importação) começará  
a ser feito quatro anos depois e se estenderá  
por um período de 40 anos, a juros de 3% se o 
pagamento se fizer em dólares e de 4% se em 
cruzeiros. Ora, se o govêrno recolher apenas os 25 
cruzeiros por dólar, que receberá dos compradores 
no Brasil do trigo importado, reduzirá ele, 
automàticamente as quantias de que poderá dispor 
para os projetos que deseja executar. Se, 
contràriamente, fizer o depósito na base daqueles 
67,5 cruzeiros, estará tirando, dos ágios de 
importação, ou de recursos do Tesouro Nacional, 
quantia muito superior àquela recebida dos 
compradores do trigo, o que parece retirar todo 
sentido à operação. De qualquer modo, poderá ele 
se ver obrigado, ou a entregar cruzeiros ao govêrno 
americano na base daqueles 67,5 por dólar, ou a 
pagar o empréstimo em dólar por câmbio que, dado 
o longo período de sua amortização, e inteiramente 
imprevisível e pode se elevar a valor ainda maior do 
que o que foi adotado para a contabilização dos 
cruzeiros na conta do govêrno dos Estados Unidos. 
Se as reflexões antes feitas não corresponderem 
inteiramente à realidade, seria altamente desejável 
que esclarecimentos bastantes dissipassem as dúvi- 
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das que as informações existentes fizeram nascer. 

Em qualquer hipótese, haverá conversão de 
dólares, em cruzeiros, para o financiamento de 
despesas em nossa moeda dos projetos favorecidos. 
O pagamento em dólares, está assegurado ao 
governo dos Estados Unidos em diversas passagens 
dos acôrdos assinados, e também pela constituição 
de um fundo de garantia, consistente na diferença 
entre os juros que o BNDE deve pagar (3% ou 4%) é 
o que vai cobrar ao nosso govêrno pelos 
financiamentos que fizer daqueles projetos (9% ou 
10%). Se isso não bastar, o Tesouro Nacional ainda 
se responsabilizou por qualquer diferença, fazendo 
com que o Itamarati recorresse ao delicioso 
eufemismo de declarar que a operação se fará em 
cruzeiros "de poder aquisitivo constante". Quer dizer, 
poder aquisitiva em relação ao dólar, que é a 
constante, embora os cruzeiros possam variar tanto 
que tôdas aquelas garantias foram proporcionadas 
na previsão dessa hipótese. Vê-se que o objetivo 
principal do govêrno foi o de obter, de qualquer 
modo, financiamento em cruzeiros para os seus 
projetos, dado que já atingiu ele o limite da  
taxação e dos gastos, estando a braços com 
"deficits" vultosíssimos e uma situação inflacionária 
de difícil contrôle. O seu pagamento, começando 
quatro anos depois, será problema para o sucessor 
do Senhor Juscelino Kubitschek, tal como  
ocorreu em Minas Gerais, em que todos os recursos 
à vista foram utilizados, comprometendo por  
muitos anos o Estado e manietando as 
administrações que sucederam à da atual Presidente 
da República. 

Outro aspecto da operação, que tem  
merecido reparos, é o das suas conseqüências  
sôbre a produção nacional de trigo e sôbre o  
nossa comércio com os fornecedores  
tradicionais dêsse cereal. O próprio govêrno 
confessa, em sucessivas etapas dos documentos 
referentes ao acôrdo do trigo, que as aquisições 
 

que serão feitas nos próximos três anos 
ultrapassarão em mais de 20%, às necessidades do 
abastecimento. Senão vejamos, com os próprios 
dados por êle utilizados: o nosso consumo é da 
ordem, atualmente, de 2.400.000 toneladas anuais. 
A produção brasileira é de 800.000 toneladas e as 
compras a que estamos obrigados, na Argentina e 
no Uruguai, em virtude de acôrdos bilaterais, são da 
ordem de 1.500.000 toneladas, no total, portanto, de 
2.300.000 toneladas. Restariam, pois, apenas 
100.000 toneladas a atender. Pois bem, as 
importações de trigo excedente se farão ao ritmo de 
500.000 toneladas por ano nos próximos três anos. 
Como se não bastasse, o govêrno brasileiro ainda se 
abrigou a adquirir, com os seus próprios recursos, 
mais 130.000 toneladas, das quais 80.00 é nos 
Estados Unidos. Ainda se diz – o que tem sua ironia 
– que se a Argentina e o Uruguai não puderem 
preencher as suas cotas, o "deficit" (?) terá que ser 
adquirido, na medida das nossas possibilidades 
cambiais, no mercado internacional. Na previsão do 
excesso, que será assim acumulado, o Itamarati 
aconselha o Ministério da Agricultura a providenciar 
a estocagem do que não puder ser absorvido. Tal 
estocagem se faz, como é evidente, nos moinhos e 
nos portos de importação, que já são bem servidos 
para a movimentação do nosso abastecimento 
normal. 

Ora, se silos e armazéns o govêrno deve 
prover, são eles nas nossas regiões tritícolas. O que 
dependeu de esfôrço técnico, para o 
restabelecimento da cultura do trigo no Brasil, foi 
feito, sobretudo, pela Estação Fitotécnica da 
Fronteira, em Bagé. A parte que coube ao lavrador 
nacional, este também a fez, estando o trigo 
produzido sendo armazenado, à falta de melhores 
lugares, em baixo das casas e até nas igrejas. O que 
está faltando ao esfôrço do brasileiro para a 
produção do seu pão é, como sempre, a parte que 
incumbe ao govêrno, vale dizer, a logística da movi- 
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mentação do trigo. Há dez os quinze anos que essa 
produção cresce e que os triticultores reclamam 
contra a falta de armazenagem e de transportes. 
Será o caso de perguntar: apenas inépcia e 
burocracia, ou também propósito doloso de inutilizar 
o nosso esfôrço, assim favorecendo os trustes 
mundiais do trigo, cujo interêsse se estende e 
confunde em muitos países? 

Mas o Itamarati vai mais longe. Declara ele 
que a normalização do abastecimento de trigo nos 
próximos anos – mediante a constituição de 
excessos que, cumulativamente, poderão alcançar a 
case do milhão de toneladas – consolidará a 
triticultura brasileira em bases econômicamente 
sadias. Como se pôde tirar essa conclusão das 
premissas de fato estabelecidas, é coisa a explicar, 
pois está fora do comum entendimento. Ora, se e 
excesso de trigo, que não puder sei absorvido pelo 
consumo, não agis em detrimento da produção 
nacional, terá, como é evidente, que se refletir no 
comércio com os nossos fornecedores tradicionais. 
Quando ocupava o govêrno argentino o General 
Perón e o abastecimento mundial de trigo ainda não 
se recuperara dos efeitos da guerra, o grão nos foi 
deliberadamente recusado e vendido a preços muito 
superiores aos vigentes nos mercados 
internacionais, numa verdadeira extorsão, a que 
servilmente nos submetemos. Agora, pretende-se, 
contràriamente a tôda lógica, que a: importações 
excessivas não afetarão, nem os nossos produtores 
nacionais, nem os fornecedores tradicionais. Isso é 
perfeitamente impossível, pois o govêrno terá que 
colocar preferencialmente, o trigo americano que 
importar, sob pena de não realizar os cruzeiros  
de que precisa, para, via BNDE, financia os  
projetos mencionados. A operação perderia, 
portanto, todo o seu objetivo. O comércio com 
aqueles países não interessa, como é natural, 
apenas a eles, também a nós aos produtores e 
exportadores brasileiros de artigos que são vendi- 
 

dos nos mercados platinos e que não terão como 
obter mercados substitutivos. As garantias incluídas 
nos acôrdos, contra a perturbação dos mercados 
habituais são inoperantes, tão inoperantes quanto a 
que os Estados Unidos nos fizeram, numa espécie 
de compensação, quanto à venda do seu algodão 
excedente. Malgrado as promessas teremos que nos 
haver, nessa área de nosso especial interesse, com 
a mesma espécie de política de colocação de 
excedentes, análoga à do trigo. E não nos 
poderemos queixar. 

O govêrno americano ainda teve o intuito de 
condicionar os financiamentos, a serem feitos pelo 
BNDE, à sua prévia aprovação. E também a incluir, 
entre os seus eventuais beneficiários, emprêsas 
privadas de qualquer nacionalidade (sic). 
Aparentemente, rejeitamos essas exigências. Na 
realidade, foram elas atendidas por outra forma, 
mediante a especificação, no próprio instrumento de 
acôrdo, dos projetos que serão financiados. Quanto 
às emprêsas privadas, foram elas mencionadas 
entre as que podem ser contempladas. Talvez uma 
conseqüência direta do financiamento, por essa 
forma, da obra de Três Martas, foi a exclusão de 
firmas empreiteiras nacionais da sua parte de 
construção civil. Será ela entregue a um grupo de 
emprêsas americanas de construção. Vê-se, pois, 
que tanto no que se pôs por escrito, como na 
realidade, serão beneficiadas emprêsas privadas de 
qualquer nacionalidade. 

E' hábito dos nossos governos prestarem 
poucas informações e, ainda menos, explicar as 
decisões que tomam, sobretudo em matéria que 
envolva negociações internacionais. Nesse caso, 
tem a opinião pública o direito de ouvir, do seu 
govêrno, um esclarecimento completo e justificativo 
de uma operação, que, se pode invocar alguns 
aspectos favoráveis, por outro, desperta 
perplexidade e sugere inconvenientes que passam 
de conta e medida. 
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Como sabe o Senado, a produção brasileira 
de trigo vai a oitocentas mil toneladas anuais. 
Contratos firmados com os nossos fornecedores 
tradicionais, os Países do Prata, asseguram o 
fornecimento de mais de um milhão e quinhentas mil 
toneladas. O consumo nacional é da ordem de dois 
milhões e quatrocentas mil toneladas. Haveria, 
portanto, um "deficit" de fornecimento para o 
consumo de, apenas, cem mil toneladas. 

Pois bem, Sr. Presidente: o Govêrno brasileiro 
contrata a compra de excedentes da produção 
americana no total de um milhão e oitocentas mil 
toneladas de trigo que deveriam entrar no nosso 
comércio à razão de quinhentas mil toneladas por 
ano. 

Não temos silos e armazéns suficientes para 
depositar sequer a produção nacional, quanto mais 
uma importação acrescida como será essa que 
decorre do contrato firmado! 

Segundo se deduz do artigo que li, o objetivo 
do Govêrno foi obter financiamento em cruzeiros 
para obras do Plano de Construções em que se 
emprega a atual administração pública do Brasil: 

Construção da Barragem da Usina de Furnas, 
no Rio Grande do Sul; construção da barragem  
de Três Marias, do Alto São Francisco; ampliação  
da Usina de Paulo Afonso; construção da  
Estrada de Ferro de Passo Fundo a General Luz, no 
Rio Grande do Sul e ampliação da produção de ferro 
e aço. 

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

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – O projeto de importação 
de trigo, a fim de com êle obter recursos adicionais 
para investimentos, tinha sido sugerido, 
precìpuamente, para as chamadas entradas do trigo, 
no Rio Grande do Sul – a Estrada de Ferro Passo 
Fundo-Acaí e uma estrada de rodagem que recebeu 
o nome de Estrada do Trigo. Agora, porém, verifica-
se que êsses investimentos estão sendo desviados 
para outras finalidades. Era o acréscimo que eu 
desejava fazer ao brilhante discurso de V. Exa. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. vê 
que as Estradas de Ferro Passo Fundo-Acaí e 
General Luz, no Rio Grande do Sul, figuram entre 
muitas outras obras. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Como 
Pilatos no Credo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...e nós 
sabemos as preferências do atual Govêrno para as 
obras que se realizam no Estado de Minas Gerais. 

O SR. MEM DE SÁ: – Recebi hoje, da 
Associação Comercial de Passo Fundo, um apêlo no 
sentido de que eu me interêsse, ao máximo, pela 
construção da Estrada de Passo Fundo a Acaí, que 
reduzirá o percurso de Pôrto Alegre a Passo Fundo. 
Os 680 quilômetros atuais passarão a 282, isto é, a 
menos da metade. Hoje, sai-se, pela manhã, de 
Passo Fundo; no fim do dia chega-se à Santa Maria 
e se está, mais longe, em linha reta, de Pôrto Alegre, 
do que quando se saiu de Passo Fundo. A nova 
estrada significaria a verdadeira correção de um 
ponto de estrangulamento. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Seria 
aplicação que se justificaria em face de estar ligada 
ao problema do trigo e pela indiscutível repercussão 
na economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Seria o trigo dando 
dinheiro para a solução do problema do trigo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, dizia eu, quando o nobre Senador Mem 
de Sá me honrou com seu aparte, que o Govêrno 
não precisaria de financiamentos, em cruzeiros, para 
essas obras; bastava que pagasse ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico aquêles 
recursos financeiros que lhe são assegurados, por 
lei, e são retidos pelo Ministério da Fazenda, 
conforme prova que fiz desta tribuna, comentando os 
Balanços Gerais da União. 

Receio, Sr. Presidente, que no fundo  
desta operação – que reputo danosa para a 
produção de trigo no Brasil – se encontre mais 
um atendimento àqueles apelos, que são 
freqüentes tôda vez que o trigo nacional começa 
a ser produzido em melhor qualidade e 
quantidade maiores; e que essa transação pro- 
 

 



– 838 – 
 
voque mais um hiato no crescimento da produção de 
trigo, no Brasil. 

Esta, Sr. Presidente, a advertência que faço, 
da tribuna, ao Govêrno. Nesta Casa já se fizeram 
ouvir vozes que pleiteam do Govêrno medidas na 
sentido de não se plantar mais trigo no Brasil, pois 
plantar trigo, em nosso País, seria um erro 
econômico. 

Não é esta a posição em que me situo. 
Entendo que a produção de trigo deve ser 
estimulada: e em vez de importarmos aquele cereal, 
que funcionará como verdadeiro "dumping" contra a 
produção brasileira, a Govêrno devia empregar 
recursos maiores, melhorar a técnica, aperfeiçoar e 
fomentar a produção, a fim de que o Brasil seja um 
dia, afinal, auto-suficiente num dos produtos básicos 
da sua economia. 

Estas, Sr. Presidente, duas das razões que 
neste instante me trouxeram à tribuna do Senado, 
eis que decidi aguardar para segunda-feira uma 
razão de ordem política que, me obrigaria a falar à 
Nação sôbre dois problemas também de alta 
relevância: o da pacificação política e o da Lei de 
Tarifas que, coma o Senado sabe, começou a ser 
torpedeado pelos seus próprios autores, com origem 
no Ministério da Fazenda (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gilberto Marinho. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entreguei à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para o dia 3 de junho próximo a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 36, de 1956, que regula a locação de 
prédios residenciais urbanos e dá outras 
providências, tendo Pareceres contrários, sob ns. 
272 e 273, de 1957, das Comissões: de Constituição 
e Justiça e de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara nº 310, de 1§56, que autoriza o  
Poder Executivo a transferir ao Patronato de  
Ponta Negra o prédio onde funciona aquela 
instituição, tendo Pareceres sob ns. 279 e 298, de 
1957, das Comissões: de Constituição e Justiça, 
favorável (acompanhado de duas emendas; ns. 1-C 
e 2-C); e de Finanças favorável ao projeto e ás 
emendas. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 355, de 1956, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Maria de 
Oliveira Lacourt e Olindina Oliveira Pupim, filhas 
viúvas do falecido guarda aduaneiro Manoel José de 
Oliveira, tendo Pareceres (ns. 349 e 350, de 1957), 
das Comissões: de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; e de Finanças, favorável. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 408, de 1956, que estende aos 
governadores ou interventores de Estados e 
Territórios, ao Prefeito do Distrito Federal,  
seus respectivos secretários, aos prefeitos 
municipais, vereadores e chefes de policia o direito à 
prisão especial previsto no Código de Processo 
Penal, tendo Pareceres favoráveis, sob números 128 
e 362, de 1957, de Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas. 
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