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1ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
 

Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (51). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 51 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lido o Expediente que se encontra 
sôbre a mesa. 

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Avisos 

 
Do Sr. Ministro da Fazenda, ns. 525 a  

527, comunicando estar envidando esforços no 
sentido de serem ultimados os esclarecimentos 
pedidos nos Requerimentos ns. 405, 84 e  
128, dos, Srs. Gilberto Marinho, 
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Cunha Mello e Othon Mäder, respectivamente. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
 

Ofícios 
 
Da Câmara dos Deputados: 
– Nº 1.430, comunicando haverem sido 

aprovadas emendas do Senado oferecidas ao Projeto 
de Lei da Câmara, nº 12, de 1958, que eleva à 
primeira categoria o Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região; cria Juntas de Conciliação e Julgamento; e 
dá outras providências, enviado à sanção; 

– Ns. 1.440, 1.441, 1.442, 1.444 e 1.463, 
encaminhando autógrafos dos seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 201, DE 1958 
 

(Nº 2.664-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral de Goiás, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral de Goiás, criado pela Lei nº 486, 
de 14 de novembro de 1948, e modificado pela Lei nº 
2.358, de 2 de dezembro de 1954, fica alterado nos 
têrmos desta lei e da Tabela que a acompanha. 

Parágrafo único – Cabe ao Presidente do 
Tribunal determinar a apostila dos títulos dos atuais 
servidores em face da nova situação estabelecida 
por esta lei. 

Art. 2º As vagas da classe inicial da Carreira 
de Oficial Judiciário serão providas: 

I – metade por ocupantes da  
classe final da carreira de Auxi- 
 

 

liar Judiciário e metade por candidatos habilitados 
por concurso; 

II – o acesso obedecerá ao critério do 
merecimento absoluto, apurado na forma da 
legislação vigente. 

Art. 3º Fica extinta a carreira de Datilógrafo e 
criada com iguais atribuições, a de Auxiliar Judiciário, 
escalonada de G a H. 

Parágrafo único. Os atuais ocupantes efetivos 
da carreira de Datilógrafo, observada a situação em 
que se encontram, serão aproveitados na de Auxiliar 
Judiciário. 

Art. 4º Ficam criados um cargo isolado de 
provimento efetivo, de Bibliotecário, padrão J, um de 
classe E, na carreira de Servente, e dois de classe 
G, na carreira de Auxiliar Judiciário. 

Art. 5º É ainda criada a função gratificada de 
Secretário do Corregedor, símbolo FG-5.- 

Art. 6º Serão extintos, quando vagarem os 
cargos de Extranumerários, ficando vedada a admissão 
de novo pessoal dessa categoria funcional. 

Art. 7º Na nomeação, promoção, licença, 
exoneração, demissão, readmissão, readaptação e 
aposentadoria dos funcionários da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral, de Goiás, serão 
aplicadas, no que couberem, as normas do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952). 

Art. 8º Para atender, no corrente exercício, ao 
aumento de despesas decorrentes desta lei, fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás, o crédito especial de Cr$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI 
 
 

Número de 
Cargos 

 

Cargo ou carreira Símbolo, padrão 
ou classe 

  
Cargos isolados de provimento em comissão 

 

 

1 Diretor de Secretaria................................................................................ PJ-5 
   
  

Cargos isolados de provimento efetivo 
 

 

1 Arquivista................................................................................................. K 
1 Bibliotecário.............................................................................................. J 
1 Porteiro..................................................................................................... I 
   
  

Cargos de carreira 
 

 

1 Oficial Judiciário....................................................................................... N 
2 Oficial Judiciário....................................................................................... M 
2 Oficial Judiciário....................................................................................... L 
2 Oficial Judiciário....................................................................................... K 
2 Oficial Judiciario....................................................................................... J 
3 Oficial Judiciário....................................................................................... I 
3 Auxiliar Judiciário..................................................................................... H 
6 Auxiliar Judiciário..................................................................................... G 
1 Contínuo................................................................................................... H 
1 Contínuo................................................................................................... G 
1 Servente................................................................................................... F 
2 Servente................................................................................................... E 
  

Funções gratificadas 
 

 

1 Secretário do Presidente.......................................................................... FG-5 
1 Secretário do Procurador Regional.......................................................... FG-5 
1 Secretário do Corregedor......................................................................... FG-5 
2 Chefe de Seção....................................................................................... FG-5 

 
Às Comissões de Serviços Público Civil e de Finanças 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 202, DE 1958 

 
(Nº 3.109, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Abre o crédito extraordinário de Cr$ 

50.000.000,00 destinado a atender aos prejuízos 
causados pelas enchentes no Vale do Itajaí, no 
Estado de Santa Catarina. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto, pelo Ministério da Fazenda, o 

crédito extraordinário de Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de cruzeiros), destinado a 
atender aos prejuízos causados pelas enchentes no 
Vale do Itajaí, Estado de Santa Catarina. 

Art. 2º A importância correspondente ao 
crédito extraordinário, aberto pela presente lei, será 
entregue ao Govêrno do Estado de Santa Catarina 
que, no prazo de 120 (cento e vinte dias) de sua 
aplicação, prestará contas à União. 

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

À Comissão de Finanças 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 203, DE 1958 

 
(Nº 3.898-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) 
para ocorrer às despesas com a realização do V 
Congresso Nacional de Municípios, em Recife, no 
Estado de Pernambuco. 

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

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
 

 

especial de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de 
cruzeiros) para ocorrer às despesas com a 
realização do V Congresso Nacional de 
Municípios, em Recife, no Estado de Pernambuco, 
em janeiro de 1959, e execução do Programa de 
Trabalho da Associação Brasileira de Municípios 
(ABM). 

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo 
anterior será entregue à Associação Brasileira de 
Municípios. 

Art. 3º A Associação Brasileira de 
Municípios distribuirá e aplicará o crédito especial 
autorizado nos têrmos da presente lei da seguinte 
forma: 

I – à Comissão Nacional Organizadora do V 
Congresso Nacional de Municípios: Cr$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de cruzeiros); 

II – à Associação Brasileira de Municípios: Cr$ 
7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros). 

Art. 4º O auxílio especial consignado à 
Comissão Nacional Organizadora do V Congresso 
de Municípios tem como objetivo custear as 
despesas específicas de preparação e execução do 
Congresso, inclusive os serviços taquigráficos e de 
secretaria, o Boletim Informativo, o preparo, 
impressão e expedição dos Anais. 

Art. 5º As dotações destinadas à Associação 
Brasileira de Municípios deverão ser aplicadas pelo 
Conselho Diretor da Entidade de acôrdo com a 
discriminação abaixo estabelecida : 

I – assistência financeira às Associações 
Regionais de Municípios que se encontram em 
funcionamento regular; 

II – despesas com a realização em Brasília, 
em junho de 1959, da lá Reunião Conjunta dos 
Conselhos Deliberativo, Diretor e Fiscal da 
Entidade; 

III – realização do Programa de Trabalho da 
Associação Brasileira de Municípios. 
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Parágrafo único – O custeio das despesas 
com a execução do mencionado Programa de 
Trabalho deverá ser efetuado tendo em vista as 
seguintes prioridades: 

a) assistência técnica às Prefeituras e 
Câmaras Municipais; 

b) pesquisas, estudos e projetos especiais de 
interêsse para os Municípios brasileiros por 
intermédio da Assessoria Técnica; 

c) manutenção e reaparelhamento da 
Entidade. 

Art. 6º O crédito especial a que se refere o art. 
1º será, depois de registrado no Tribunal de Contas e 
distribuído ao Tesouro Nacional, entregue à 
Associação Brasileira de Municípios, de acôrdo com 
as disposições estabelecidas nos arts. 3º, 4º e 5º, 
devendo a beneficiária prestar contas da importância 
recebida na forma da lei. 

Art. 7º 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 204, DE 1958 

 
(Nº 2.12-C-1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a conceder o 

auxilio de Cruzeiros 5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros) à Comissão da Festa Nacional do Fumo e 
da Exposição Agropecuária e Industrial. 

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

conceder auxílio de Cruzeiros 5.000.000,00 (cinco 
milhões de cruzeiros) para realização da I Festa 
Nacional do Fumo e da Exposição Agropecuária 
em Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, sob os auspícios da Comissão da Festa 
Nacional do Fumo e da Exposição Agropecuária e 
Industrial. 

 

Art. 2º O auxílio concedido nesta lei será 
entregue à Comissão da Festa Nacional do Fumo e 
da Exposição Agropecuária e Industrial que o 
aplicará integralmente na construção definitiva do 
pavilhão central, para a realização das exposições 
periódicas. 

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

As Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 205, DE 1958 
 

(Nº 4.212-B-1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Revigora a vigência dos créditos especiais de 

Cruzeiros 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões 
de cruzeiros) e Cr$ 120.000.000,00 (cento, e vinte 
milhões de cruzeiros) para atender às despesas com 
as obras e instalações da usina termelétrica e da 
mina de Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É revigorada, até 31 de dezembro de 

1959, a vigência do crédito especial de Cr$ 
150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de 
cruzeiros) autorizado pela Lei nº 1.610, de 27 de 
maio de 1952, aberto pelo Decreto nº 31.481, de 18 
de setembro de 1952, e revigorado, até 1958, pela 
Lei nº 2.595, de 10 de setembro de 1955. 

Art. 2º É também revigorada, até 31 de 
dezembro, de 1959, a vigência do crédito especial de 
Cruzeiros 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 
cruzeiros) autorizado pela Lei nº 2.626, de 22 de 
outubro de 1955, e aberto pelo Decreto nº 39.607, de 
18 de julho de 1956. 

Art. 3º Os créditos especiais, de que trata 
esta lei, destinam-se a atender despesas com  
as obras e instalações da usina termelétrica 
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e da mina de Candiota, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário – Abguar Bastos, Presidente. 

À Comissão de Finanças 
 

PARECER 
Nº 631, DE 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Resolução nº 18, de 1958, que põe à 
disposição da Presidência da República o Redator 
PL-6, desta Secretaria; Antônio Carlos Bandeira. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
A ilustrada Comissão Diretora desta Casa, 

atendendo a ofício da Presidência, da República, 
elaborou, dentro de suas atribuições normais, o 
presente Projeto de Resolução. 

Nada há que opor, do ponto de vista 
constitucional, à aprovação do presente projeto, que 
obedece perfeitamente ao disposto no art. 253, do 
Regulamento da Secretaria do Senado. 

Para evitar, todavia, futuras dúvidas de 
interpretação e para melhor se enquadrar nos têrmos 
do ofício de requisição, oferecemos a seguinte 
emenda. 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Onde se diz: "... para ali exercer cargo em 

comissão”. 
Diga-se: "... para ali exercer comissão de 

caráter temporário, sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens do cargo. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 

1958 – Lourival Fontes, Presidente – Lima Guimarães, 
Relator – Benedicto Valladares – Rui Palmeira – Gaspar 
 

Velloso – Daniel Krieger – Rui Carneiro – Argemiro 
de Figueiredo. 

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

Não há orador inscrito. (Pausa). 
Sôbre a mesa, requerimento de urgência. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 585, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado com 

o art. 126, letra j, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara, nº 201, de 
1958. 

Sala das Sessões, em 16 de dezembro de 1958 
– Domingos Vellasco – Pedro Ludovico – Kerginaldo 
Cavalcanti – Onofre Gomes – Moreira Filho – Rui 
Palmeira – Sylvio Curvo – Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento deveria ser votado depois da Ordem do 
Dia. Entretanto, não tendo sido designada Ordem do 
Dia para a sessão de hoje, o requerimento está em 
condições de ser submetido, nesta oportunidade, ao 
voto do Plenário. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
O Projeto nº 201, de que trata o requerimento 

aprovado, será incluído na Ordem do Dia da 
segunda sessão ordinária que seguir à presente. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão  

única, da Redação Final do Proje- 
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to de Decreto Legislativo nº 4, de 1958, originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o protocolo à 
Convenção Internacional para a Regulamentação da 
Pesca da Baleia (redação oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer nº 614, de 1958). 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara, nº 192, de 1958, que revigora, pelo 
prazo de dois anos, os créditos especiais de Cr$ 
100.000.000,00, Cruzeiros 300.000.000,00 e Cruzeiros 
 

 

30.000.000,00, para atender a despesas necessárias 
ao reaparelhamento de órgãos da União e das 
repartições aduaneiras e aperfeiçoamento e 
inspeção dos serviços fazendários, inclusive pessoal 
e material, tendo Parecer Favorável, sob nº 623, da 
Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 14 horas e  

50 minutos. 
  



2ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E DOMINGOS VELLASCO 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olímpio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
 

Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos – (47). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 47 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 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, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício 

 
Da Câmara dos Deputados nº 1.460, 

transmitindo autógrafo, sancionado, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 1958, que fixa a Despesa 
e estima a Receita para o exercício financeiro de 
1959. 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados ns.  

1.437, 1.438, 1.439, 1.455, 1.446 e 
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1.447, encaminhando autógrafos dos seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 206, DE 1958 
 

(Nº 3.717-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Fixa a idade limite de permanência no serviço 

ativo dos Tenentes-Coronéis dos diversos Quadros 
de Oficiais Especialistas da Aeronáutica. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É fixada em 60, (sessenta) anos a 

idade limite de permanência no serviço ativo dos 
Tenentes-Coronéis dos diversos Quadros de Oficiais 
Especialistas da Aeronáutica a que se refere o artigo 
14 da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954. 

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

Às Comissões de Segurança Nacional e de 
Finanças 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 207, DE 1958 
 

(Nº 3.651-B de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede pensão especial a Lucília de Faria 

Gaertner e Odete Gonçalves, viúva e filha adotiva de 
Carlos Gaertner Filho. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a Lucília de Faria 

Gaertner e Odete Gonçalves, viúva e filha adotiva 
de Carlos Gaertner Filho, ex-Postalista, classe E, 
do Quadro III – Parte Suplementar do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, falecido em conseqüência 
de agressão sofrida em serviço a 23 de 
 

 

julho de 1950, a pensão especial de Cr$ 9.000,00 
(nove mil cruzeiros), a ser desdobrada em duas 
partes iguais de Cr$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos cruzeiros), para suplementar a pensão do 
Montepio Civil deixada pelo ex-funcionário, enquanto 
as beneficiárias se conservarem no estado de viúva, 
e solteira, respectivamente. 

Art. 2º – O pagamento da pensão, de que trata 
a presente lei, correrá à conta da verba orçamentária 
do Ministério da Fazenda, destinada ao pagamento 
dos pensionistas da União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 208, DE 1958 
 

(Nº 3.384-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 

mensais a Francisca Philemon de Mascarenhas, 
viúva de Francisco de Assis Mascarenhas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a pensão de Cr$ 

3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Francisca 
Philemon de Mascarenhas, viúva de Francisco de 
Assis Mascarenhas, ex-Inspetor da Comissão de 
Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mata 
Grosso ao Amazonas, chefiada pelo Marechal 
Rondon. 

Art. 2º – O pagamento da pensão, de  
que trata esta lei, correrá à conta da  
dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, 
destinada aos pensionistas da União. 
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Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Ás Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 209, DE 1958 
 

(Nº 846-C, de 1955, na Câmara dos Deputados) 
 
Determina a inclusão de subvenções no 

orçamento do Ministério da Educação e Cultura em 
favor da Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos e da Associação de Educação Católica do 
Brasil. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Será consignada, anualmente, no 

Orçamento do Ministério da Educação e Cultura, em 
favor da Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos, sociedade civil de fins educacionais, 
subvenção relativa ao número de turmas dos 
estabelecimentos de ensino de nível médio por ela 
mantidos em todo o território nacional. 

§ 1º – A subvenção a que se refere êsse artigo 
será fixada à base de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil 
cruzeiros) por turma. 

§ 2º – Os estabelecimentos de ensino médio 
mantidos pela Campanha Nacional de Educandários 
Gratuitos poderá ter mais de uma turma, quando a 
soma dos alunos de duas das turmas não fôr inferior 
a setenta e cinco. 

Art. 2º – Para a consignação da subvenção, de 
que trata o artigo anterior, o Presidente da 
Campanha enviará até o dia 15 de março de cada 
ano, à Divisão te Orçamento do Ministério da 
educação e Cultura a relação dos estabelecimentos 
de ensino médio em funcionamento com o número 
 

 

de série, turmas e alunos, devidamente atestada 
pelo órgão competente. 

Art. 3º – Igualmente à Associação de 
Educação Católica do Brasil será concedida 
subvenção anual até 24.000.000,00 (vinte e quatro 
milhões de cruzeiros) para manutenção e ampliação 
de suas bôlsas de estudos. 

Parágrafo único. Para a utilização da subvenção 
prevista neste artigo a Associação de Educação 
Católica do Brasil enviará, no prazo estipulado no art. 
2º, ao Ministério da Educação e Cultura a relação dos 
estabelecimentos de ensino médio filiados à entidade e 
o número de alunos gratuitos que se comprometem a 
recolher, devendo o referido Ministério providenciar a 
inclusão no Orçamento Geral da União de dotação 
correspondente a Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) por 
aluno, até o limite previsto neste artigo. 

Art. 4º 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 210, DE 1958 

 
(Nº 3.649-A, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre as chefias das Delegações de 

Contrôle junto às autarquias. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As chefias das Delegações de 

Contrôle junto às autarquias serão exercidas pelos 
representantes técnicos dos respectivos 
Ministérios. 

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

Às Comissões de Serviço Público Civil e de 
Finanças 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 211, DE 1958 

 
(Nº 4.954-B, de 1954, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre a constituição e administração 

dos Estabelecimentos Ministro Mallet – (EMM). 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os Estabelecimentos Ministro Mallet 

(EMM), criados pelo Decreto-lei nº 2.645, de 1º de 
outubro de 1940, são constituídos pelos órgãos do 
Exército que se acham ou que forem instalados na 
área dos terrenos do antigo Jockey Club, 
compreendida, parcialmente, pelas Ruas Imbuzeiro, 
Licínio Cardoso, Major Sukow e Dr. Garnier, no 
Distrito Federal. 

Art. 2º – A administração dos órgãos 
constitutivos dos Estabelecimentos Ministro Mallet 
será realizada por cada um dos mesmos 
Estabelecimentos ou por grupamentos autônomos, 
de acôrdo com as instruções que forem baixadas 
pelo Ministério da Guerra: 

Art. 3º – Ficam extintas: 
a) a Administração dos Estabelecimentos 

Ministro Mallet, criada pelo Decreto-lei nº 4.258, de 
15 de abril de 1942; 

b) no Quadro Permanente do Ministério da 
Guerra, a função, gratificada de Administrador dos 
Edifícios Mallet, relacionada como símbolo FG-3 pelo 
Decreto nº 35.447, de 30 de abril de 1954. 

Art. 4º – O Presidente da República, por 
proposta do Ministério da Guerra, e mediante 
alteração na Tabela Numérica Especial aprovada 
pelo Decreto nº 34.422, de 29 de outubro de 1953, 
regulará o aproveitamento dos. extranumerários 
mensalistas da Administração dos Estabelecimentos 
Ministro Mallet, ora extinta, redistribuindo- 
 

os pelos Estabelecimentos ou por outros, de acôrdo 
com as necessidades e conveniências do mesmo 
Ministério. 

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor 60 
(sessenta) dias após a sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Freitas 
Cavalcanti, primeiro orador inscrito. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, escrevi esta 
manhã breves notas sôbre problemas médico-social 
da maior importância e para o qual peço a generosa 
atenção dos meus pares. 

No próximo dia 19 assinala-se a passagem do 
cinqüentenário da descoberta do parasito causador 
da esquistossomose: o Schistosomum mansoni. 

Haverá solenidades em Salvador, promovidas 
pela Reitoria da Universidade da Bahia, com a 
presença do Ministro da Saúde, senhor Mário Pinotti, 
devendo ser prestada homenagem especial ao 
pesquisador brasileiro Professor Pirajá da Silva, 
descobridor do parasito. Tem atualmente 96 anos o 
conhecido sábio brasileiro que reside em São Paulo. 

Trata-se de efeméride da mais alta 
significação na história e na vida científica do nosso 
País. 

Sem pretender empanar o brilho das justas 
comemorações de Salvador, cabe fazer, à margem 
do evento, algumas considerações sôbre o 
importante problema da esquistossomose que vem 
assolando as populações do Nordeste, notadamente 
no Estado de Alagoas. 

Fiz recentemente em Maceió, ao visitar o Hospital 
da Agro-Indústria do Açúcar e o Hospital de São 
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Vicente, da veneranda Santa Casa de Misericórdia, 
em companhia do Professor Ib Gatto Falcão,  
Diretor Médico dêsses estabelecimentos, terríveis 
observações pessoais. Verificamos, ao compulsar os 
dados dos serviços estatísticos daqueles hospitais, e 
pela inspeção direta às enfermarias, que 100%  
dos doentes proveniente da zona canavieira do 
Estado são portadores do terrível mal, muitos já em 
estado grave, ocupando mais de 50% dos leitos 
disponíveis. 

Como se vê, pelo seu alto nível de infestação, 
está pràticamente atingida pela esquistossomose 
tôda mão-de-obra da agro-indústria do açúcar em 
Alagoas, compreendendo trabalhadores desde os 16 
aos 45 anos de idade. 

Eis aí um problema médico-social da  
maior gravidade, e cujas conseqüências  
sôbre a economia básica de Alagoas são 
imprevisíveis. 

Não há exagêro em afirmar: o trabalhador da 
zona açucareira do meu Estado está condenado  
à morte ou à semi-invalidez, pela ausência quase 
total de assistência médica por parte do Poder 
Público. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço com 
muita honra, o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Já tive 
oportunidade de conversar com o Dr. Mário Pinotti 
sôbre tão terrível doença. Segundo informações, 
notadamente do Estado de Sergipe, os exames 
médicos feitos nos colégios chegaram a acusar 
noventa e até cento por cento de afetados de 
esquistossomose. Acresce que os nordestinos que 
se deslocaram para outros Estados, têm transmitido 
o mal. Há poucos dias, um médico fêz uma 
conferência em que revelou a existência da es- 
 

quistossomose em zonas de Mato Grosso, levado 
pelos nordestinos. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Faz o nobre 
Senador João Villasbôas oportuna comunicação a 
respeito do problema que examino. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muita 
proficiência. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

Aludiu S. Ex.ª à conversa que teve com o 
Ministro Mário Pinotti, na qual foi informado de que 
inclusive nos colégios de Ensino Secundário, os 
exames médicos apontam a incidência do mal, até 
em cento por cento dos alunos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – No Secundário 
e primário. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Referiu-se 
ainda S. Ex.ª, à disseminação do mal em regiões 
longínquas, através de nordestinos. 

Terei ocasião de aludir a observações e 
pesquisas feitas em São Paulo, por eminente 
Professor da Universidade daquele Estado, que 
confirmam, exatamente, as informações prestadas 
pelo eminente representante de Mato Grosso. 

O problema médico-social é da maior 
gravidade, suas conseqüências sôbre a economia 
básica de Alagoas são imprevisíveis. Não exagero 
em afirmar que o trabalhador da zona açucareira, em 
meu Estado e, de modo geral, do Nordeste, está 
condenado à morte ou à semi-invalidez, pela 
ausência quase total de assistência médica por parte 
do Poder Público. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço com 
grande satisfação o aparte de V. Ex.ª, tão ligado à 
economia açucareira, levando sempre em conta  
que foi, inclusive, representante dos fornecedores de 
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cana de açúcar e dos próprios usineiros baianos 
junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado.  
V. Ex.ª está apontando um dos problemas que 
devem ser encarados pela Administração Pública. 
Referia-se, V. Ex.ª há pouco, à justa e merecida 
homenagem que, no meu Estado, se prestará ao 
ilustre Professor da Faculdade de Medicina, Dr. 
Pirajá da Silva, pioneiro, por assim dizer, da 
descoberta da esquistossomose, que grassava 
terrìvelmente no Município de Santo Amaro, 
precisamente a zona canavieira da Bahia. No 
instante em que V. Ex.ª se reporta a êsses 
trabalhadores da região do cultivo da cana de  
açúcar de Alagoas, faz-me lembrar ocorrências 
semelhantes verificadas na Bahia. Lá o número  
de operários dedicados a êsse setor da agricultura 
diminuiu de tal forma que determinou a redução  
das safras em vários anos seguidos. Foi quando  
o Professor Pirajá da Silva realizou os estudos 
iniciais da esquistossomose, no que teve grande 
apoio do Govêrno Estadual. A prova está na 
homenagem que lhe prestou o Magnífico Reitor da 
Universidade da Bahia, que também se tem 
dedicado, com todo o empenho, no combate a êsse 
mal. Muito oportuno o discurso de V. Ex.ª, que 
merece, tôda a atenção do Poder Público, tôda a 
nossa solidariedade. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muita 
satisfação. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Vossa 
Excelência tem razão quando afirma que grande 
parte da população nordestina vive sem assistência 
médica. No meu Estado, talvez mais de dois terços 
das cidades ainda não têm um médico. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ao acolher 
o aparte do nobre Senador Lima Teixeira, 
representante da Bahia, seria de meu agrado que S. 
Ex.ª o completasse com informação sôbre se 
realmente foram ali adotadas providências de saúde 
pública, para debelar o terrível mal. Se os resultados 
colhidos foram promissores. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ainda não, nobre 
Senador Freitas Cavalcanti. Devo dizer a V. Ex.ª que 
quando Deputado à Assembléia Legislativa de meu 
Estado em 1946 e 1947 um dos colegas dedicado a 
êsse ramo médico, analisou, em magnífico discurso, 
as conseqüências da esquistossomose. Naquela 
ocasião – se não me falha a memória – foi 
apresentado projeto abrindo crédito especial para 
combater o terrível mal, ainda não debelado na 
Bahia. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço a 
informação de Vossa Excelência, bem como o aparte 
do eminente Senador Leônidas Mello que, fixou a 
mesma situação de abandono de seu Estado, o 
pequeno e glorioso Piauí, com relação à assistência 
médica. 

Êsse é um problema de Saúde Pública dos 
mais importantes do nosso tempo, neste País. 

A esquistossomose é um tipo de verminose, 
cujo agente intermediário é o caramujo aruá, e 
atinge, de preferência, as populações localizadas às 
margens dos rios. Sua área de maior infestação em 
Alagoas compreende as cidades e vilas banhadas 
pelos Rios Mundaú e Paraíba. 

Às providências de Saúde Pública, no 
combate ao terrível mal, compreendem intensa 
campanha sanitária com objetivos educacionais junto 
às populações atingidas; limpeza e drenagem das 
margens dos rios para extirpar o caramujo, agente 
intermediário; a instalações de serviços adequados de 
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abastecimentos d'água às cidades passando-se daí 
ao tratamento clínico e cirúrgico da moléstia. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muita 
satisfação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O combate, 
eficiente à moléstia, é justamente êsse da Saúde 
Pública, na parte da higiene, porque, segundo 
informações que tenho recebido, a cura do doente é 
quase impossível. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

Há cêrca de vinte e cinco anos, Senhor 
Presidente, ao realizar-se Congresso Médico em 
Alagoas, com a participação do nobre Senador 
Ezechias da Rocha, que então exercia a alta função 
de Diretor de Saúde Pública, divulgou-se frase sua 
que adquiriu, como era natural, grande ressonância 
em nossa terra: "Alagoas é o Distrito Federal da 
esquistossomose no Brasil". 

Está presente o ilustre representante 
alagoano, médico de grande renome, que realizou 
estudos e pesquisas sôbre o problema. 

Estou certo de que seu depoimento será por 
demais valioso. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Estou 
ouvindo o discurso de V. Ex.ª com muita atenção. O 
assunto de que trata, não há negar, é da maior 
importância para o Brasil e particularmente para o 
Nordeste. Digo para o Brasil, porque, hoje, já 
interessa a vários Estados da Federação. Em virtude 
da migração dos nordestinos para o Oeste e Sul  
do País, a doença vem se irradiando, sendo que a 
zona de maior incidência é justamente o Nordeste. 
Refere-se V. Ex.ª também à questão da  
agro-indústria do açúcar. De fato o trabalhador 
 

dessa indústria é justamente o mais atacado,  
porque trabalha nas áreas úmidas, onde grassa  
a helmintose. Já no sertão isso não ocorre,  
há mesmo regiões completamente indenes, a não 
ser nos locais onde se construíram os grandes 
açudes, pois a água, onde se desenvolve o 
caramujo, é indispensável ao ciclo biológico do 
parasito. 

Por isso a população da zona sêca é mais 
sadia que a da zona úmida, na qual, como V. Ex.ª 
disse, é raro quem escapa da doença. Quando 
Diretor da Saúde Pública em meu Estado, mandei 
efetuar um inquérito a respeito e, em certa cidade só 
havia escapado o Prefeito. É uma doença grave, que 
ataca intestinos, fígado, baço e outros órgãos, como 
o coração e o cérebro. Em suma, é de muita 
gravidade e desgraçadamente não temos um 
remédio eficiente. Dispomos de medicamento, mas 
não de um específico, capaz de curar o doente, sem 
causar-lhe mal. A base do tratamento é o antimônio, 
arma de dois gumes, que tanto pode matar como 
curar. Daí, a opinião de alguns médicos, opinião que 
esposo, que, em muitos doentes, nos desnutridos, 
que são a maioria, é preferível não submetê-los à 
terapêutica antimonial, dado o estado do fígado, 
agravado pela subnutrição, pela escassez, da dieta, 
de hidrocarbonatos, proteínas e vitaminas. Por onde 
se vê a importância do problema intimamente ligado 
ao da fome crônica, com tão grave repercussão 
sôbre a vida dos indivíduos e o desenvolvimento da 
região. 

Entretanto, o que é para admirar, a despeito da 
esquistossomose, de várias helmintoses e moléstias 
outras, o caboclo nordestino ainda trabalha, produz  
e colabora com eficiência no progresso do Nordeste 
e do País. Que não fará êle, no dia em que  
tiver saúde, educação e não passar fome? Con- 
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cluindo meu aparte quero declarar que V. Ex.ª  
está versando assunto da máxima importância  
para as Alagoas, não só no que diz respeito à  
Saúde Pública, mas, também, à sua economia, 
sabido como é que o pilar, a base da economia 
alagoana é a agro-indústria do açúcar. E são os seus 
trabalhadores, justamente, os que mais sofrem com 
a doença, quase 100%, atacados pela schistosumum 
mansoni. 

Felicito V. Ex.ª pelo excelente e oportuno 
discurso que está proferindo e aproveito também, a 
oportunidade, para, daqui, transmitir ao meu velho 
mestre Professor Pirajá da Silva minhas 
homenagens pela efeméride que transcorrerá no dia 
19. O mestre baiano é digno dos louvores de todos 
os brasileiros. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Como vê o 
Senado, o depoimento do ilustre Senador Ezechias 
da Rocha, que já dirigiu os Serviços de Saúde 
Pública em Alagoas, há 25 anos, confirma, 
inteiramente, a grave situação do Nordestino. 

Se não fôr adotada uma campanha enérgica  
e pronta de combate à esquistossomose em 
Alagoas, teremos, em breve prazo, o colapso da 
economia de minha terra, com fundamento na agro-
indústria do açúcar, atividade tradicional em todo 
Nordeste. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço, com 
satisfação, o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Escutei, com 
atenção, o aparte do nobre Senador Ezechias da 
Rocha. Não tive, entretanto, a felicidade de chegar 
com antecedência que me permitisse ouvir o início 
da oração de V. Ex.ª que, como sempre, encanta e 
entusiasma esta Casa. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Não posso deixar de 
corroborar as palavras do ilustre médico Senador 
Ezechias da Rocha. Devemos considerar que o 
Brasil é de imprevidência irritante e dá pouca 
importância à medicina preventiva. No caso da 
esquistossomose, é de alarmar. No Amazonas, por 
exemplo, recentemente, por ocasião da minha 
campanha eleitoral, perigrinei pelo interior e verifiquei 
como os Poderes Públicos se omitem, em participar 
no tratamento da água. Recebi, há poucos dias, uma 
carta do Diretor Regional do SESC, do Amazonas, 
na qual aquela autoridade se refere a determinado 
município e menciona o trabalho de captação e 
canalização das águas. Declara êle, textualmente, 
que cêrca de oitenta por cento das crianças morrem. 
A mortalidade é desoladora naquele município, por 
falta de tratamento da água. Há quatro anos vem se 
procurando instalar um serviço de abastecimento 
dágua. As verbas, no entanto, são entregues 
parceladamente, aos poucos e a obras se eterniza. 
Há quatro anos, repito, tenta-se instalar, no 
Município Eirunepé, no Amazonas, um serviço de 
água para evitar a infestação da população e, 
sobretudo, das crianças, que têm ainda o organismo 
indefeso. Denuncia aquêle Diretor Regional que os 
habitantes do citado município – inclusive 80% das 
crianças, estão sendo sacrificadas em percentagem 
realmente aterradora. Poderá V. Ex.ª argüir que se 
trata de um município longínquo, nos remotos 
confins do "inferno verde". 

Acontece tal coisa, lamentàvelmente, na 
generalidade dos municípios amazonenses,  
inclusive na própria capital, que a água não recebe 
qualquer tratamento, não é filtrada, decantada  
ou clorada. A água do Rio Negro é captada e dis- 
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tribuída à população, infestando a todos. Não se 
pode conceber, a esta altura da evolução brasileira, 
se permita, sobretudo na Capital de um Estado, 
captar-se a água de um rio e fornecê-la diretamente 
ao organismo humano. Veja V. Ex.ª que não se  
trata de fato tão simples, pois para a pessoa atacada 
de esquistossomose, em particular, não há 
tratamento eficaz, como disse o nobre Senador 
Ezechias da Rocha, reconhecido higienista. O que se 
tem de fazer, portanto, é o trabalho, preventivo, para 
evitar a infestação do mal. Era o depoimento que 
desejava consignar no discurso de Vossa 
Excelência. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Assinala, o 
nobre Senador Vivaldo Lima, as deficiências do 
Serviço de Saúde Pública na região amazônica. Já 
agora não é, apenas do Nordeste; é de todo o 
mundo amazônico. 

Depois de citar exemplos alarmantes, o 
ilustre representante amazonense, secunda a 
opinião do nobre Senador Ezechias da Rocha, 
higienista de renome, segundo a qual não há 
rigorosamente um tratamento eficaz para a 
esquistossomose. É de se adotar, afirma o Senador 
amazonense, uma campanha sanitária no  
sentido de educar as populações, nos hábitos  
de higiene, e também a instalação de serviço  
de abastecimento de água e outras providências  
já por mim assinaladas no comêço do meu 
discurso. Do contrário, ocorrerá a incidência do mal 
em cento por cento dos trabalhadores da agro-
indústria açucareira. Os leitos dos hospitais estão 
quase todos ocupados pelos doentes de 
esquistossomose para o tratamento médico 
cirúrgico que, como verificamos peIa estatística e 
na própria inspeção pessoal que realizamos, dá 
resultados mas não os reintegra, proveitosamente, 
no trabalho. 

Há cêrca de vinte e cinco anos, ao realizar-se 
um Congresso Médico em Alagoas, com a 
participação do nosso eminente colega Senador 
Ezechias da Rocha, que então exercia alta função de 
Diretor da Saúde Pública no Estado, divulgou-se a 
frase sua que adquiriu, como era natural, grande 
ressonância em nossa terra: "Alagoas é o Distrito 
Federal da esquistossomose no Brasil". 

Sr. Presidente, é decorrido um quarto de 
século desde que se ouviu a famosa frase. 

Daí para cá, que se fêz em Alagoas e, de 
modo geral, no Nordeste, como obra de Saúde 
Pública, para o combate e a erradicação do terrível 
mal que assola as populações obreiras na mais 
intensa área de trabalho agrícola? 

Tenho notícia de que no meu Estado existiu 
um pôsto de combate à esquistossomose na zona de 
maior infestação. Depois, pelo vago noticiário dos 
jornais, soube de sua extinção e com êle, a ação do 
Estado e da União, deixando as populações 
enfermas e as grandes áreas de contaminação 
inteiramente abandonadas. 

Em São Paulo, o Professor Samuel Pessoa, 
da Universidade de São Paulo, anotou, em suas 
pesquisas médicas, a constante incidência da 
esquistossomose em trabalhadores oriundos das 
plagas alagoanas. 

Como vê o Senado, o mal cresceu muito; o 
que não aumentou foi a ação do Govêrno através de 
providências de saúde pública. 

Sr. Presidente, com esta comunicação ao 
País, pela tribuna do Senado, nutro a esperança de 
que um grande higienista, um grande sanitarista, o 
Dr. Mário Pinotti, à frente do Ministério da Saúde, 
possa abrir um capítulo especial na sua ação de 
cientista e de homem público para a erradicação da 
esquistossomose na região do Nordeste, a mais 
atingida. 
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Tem S. Ex.ª seu nome ligado à grande 
campanha nacional de Saúde Pública contra o Mal 
de Chagas, o combate ao escorpião e, notadamente, 
a da erradicação da Malária na Região do São 
Francisco. 

Espero que o Dr. Mário Pinotti, dispondo de 
recursos substanciais o Orçamento, destinados às 
campanhas sujeitas ao seu Ministério, ligue seu 
nome a êsse excepcional trabalho do combate à 
esquistossomose no Nordeste. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª 
outro aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muita 
satisfação. 

O SR. VIVALDO LIMA: – O nobre colega faz 
justiça à capacidade e ao renome de Mário Pinotti. É 
preciso, no entanto, que S. Ex.ª disponha de meios 
orçamentários para executar a grande obra que V. 
Ex.ª alude, do ponto de vista sanitário. Sem verba, o 
Dr. Mário Pinotti pouco poderá realizar. O Ministério 
da Saúde luta com muitas dificuldades, pois o 
Ministro da Fazenda não o está suprindo das 
dotações que o Congresso votou. Assim, apesar da 
sua incontestável autoridade, como um dos maiores 
higienistas vivos, e, como êle se diz, apenas o mata-
mosquito mais antigo do Brasil, V. Ex.ª e o Senado 
hão de reconhecer que o Dr. Mário Pinotti não 
poderá fazer milagres. Se o Tesouro não lhe der os 
recursos indispensáveis. S. Ex.ª não poderá realizar 
a inestimável obra que esperamos. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, evidentemente não  
espero milagres do Dr. Mário Pinotti. Afirmei  
que há, no Orçamento da República para  
1959, recursos substanciais para o  
combate às endemias rurais. Posso, in- 
 

clusive, informar ao Senado que o eminente colega 
Senador Rui Palmeira, foi o autor de inúmeras 
emendas opulentando as verbas globais destinadas 
às campanhas subordinadas ao Ministério da Saúde. 

Alude o ilustre representante amazonense, 
Senador Vivaldo Lima, ao fato de que o Ministério da 
Saúde não obtém a liberação das verbas no 
Ministério da Fazenda. 

Não creio que um higienista da tradição e do 
renome do Dr. Mário Pinotti possa continuar, um 
segundo sequer, à frente de Ministério da 
importância do da Saúde, sem dispor dos recursos 
para realizar aquela obra que todo o Brasil espera de 
sua ação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com todo o 
prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – No 
Orçamento para o ano passado, foram aprovadas, 
nesta Casa, verbas substancias para o Ministério da 
Saúde, mas quase tôdas, infelizmente, foram 
rejeitadas na Câmara dos Deputados. Agora, temos 
verbas para um novo exercício; que será o do ano de 
1959, e delas, certamente, ainda não poderá dispor o 
eminente Ministro Mário Pinotti. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço o 
esclarecimento do ilustre representante riograndense 
do Norte. 

Como dizia, Sr. Presidente, não espero 
milagres do Ministro da Saúde. 

Todo o Brasil o conhece como um realista, um 
trabalhador infatigável. Vi-o em várias oportunidades, 
na região do São Francisco, dirigindo pessoalmente 
a campanha contra a malária. 

Já afirmei que a Lei de Meios para 1959 insere 
recursos substanciais para as campanhas a que 
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aludo. Estou certo de que o próprio Presidente 
Juscelino Kubitschek há de recomendar, com 
prioridade, a liberação dessas verbas, para que o 
Ministro Mário Pinotti possa corresponder à 
expectativa de tôda a Nação e, particularmente, do 
Nordeste. 

Espero, ainda, que a política partidária não 
envolva o grande higienista e o deixe acima das 
competições miúdas, dos interêsses de grupos, de 
facções, de partidos; que o coloque na justa posição 
do homem de ciência, levado pelo ideal de cientista, 
para prestar aquelas obras inestimáveis que a Nação 
espera do Dr. Mário Pinotti. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA E 
KERGINALDO CAVALCANTI: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Aliás, 
como já tive o direito a um aparte, teria, prazer em 
ouvir a voz do nobre Senador Gomes de Oliveira, 
para quem peço dê o ilustre orador prioridade. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muito 
prazer, atendo ao nobre Senador Gomes de Oliveira. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vossa 
Excelência fere assunto até pouco quase 
desconhecido do grande público, talvez, até dos 
governos e focalizado pelo grande homem de 
ciências que é o atual Ministro da Saúde. Como, 
porém, faz votos para que o Dr. Mário Pinotti, 
continue sendo homem de ciência, indagaria se não 
seria melhor que S. Ex.ª passasse a ser, já, agora, o 
homem público. 

Cientista é, mais, homem do laboratório, do 
gabinete, da pesquisa, do estudo, e o ilustre 
brasileiro já deixou de ser tudo isto para se 
transformar no homem público, que está enfrentando 
problemas da mais alta importância para a Nação. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço agora 
com satisfação o aparte do nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Solidarizo-me com V. Ex.ª no apelo ao Ministro Mário 
Pinotti, a fim de que se mantenha naquela altitude 
que é do seu caráter e que todos esperamos, isto é, 
colocando o serviço público acima de tôda e 
qualquer injunção partidária. Nesse ponto de vista, 
estou de pleno acôrdo com o nobre colega, porque, 
uma das coisas mais sérias, se não sagrada, neste 
País, é a saúde de nossa gente. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Peço licença para 
um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muito 
prazer ouço o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Ouvi com agrado o 
ponto de vista de Vossa Excelência com respeito ao 
Dr. Mário Pinotti, que considera mais homens de 
ciência. É S. Ex.ª dedicado à saúde pública e, 
profundamente, pesquisador e prático, tem 
procurado solucionar os problemas sanitários do 
País. V. Ex.ª bem lhe define a personalidade, atuante 
e esclarecida, pedindo que fique acima de qualquer 
esquema partidário, não seja atingido por qualquer 
fórmula da remodelação ministerial. V. Ex.ª situa, 
neste caso, o próprio Ministério da Saúde que deve 
ser, realmente, dirigido por técnico capaz, por 
sanitarista de renome, como o atual. Portanto, deve 
estar fora, deve escapar aos esquemas de partidos 
com participação no Govêrno. O Ministério da Saúde 
deve alhear-se de questões, entendimentos, 
conciliábulos ou confabulações do ponto de vista 
partidário, e ser exclusivamente entregue a 
individualidade idônea e capaz de resolver os 
problemas de saúde pública do País. 
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O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Meu 
discurso, Sr. Presidente, está ilustrado com apartes 
dos eminentes colegas que falam em nome de suas 
regiões, em nome da experiência profissional, e da 
tradição política de cada um. 

Quero agora fixar, outro aspecto do problema 
que me parece importante. Já foi dito, nesta Casa, 
inúmeras vêzes, que o Sr. Juscelino Kubitschek, 
Presidente da República, abre caminho a uma nova 
área de civilização brasileira, com a transferência da 
Capital, que já se não justifica pela conveniência da 
segurança nacional, mas pela necessidade de 
povoar aquêles claros do território brasileiro. 

Não tenho dúvida que será possível criar essa 
nova civilização com a interiorização da Capital às 
margens do Tocantins e do Araguaia. 

Sr. Presidente, é preciso no entanto conservar 
ìntimamente ligado o problema do Nordeste à 
criação da nova área de civilização brasileira. 

Tenho para mim, que será ainda o nordestino 
o pioneiro da nova civilização. 

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

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço com 
satisfação o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Já disse 
mais de uma vez e agora repito: mesmo que o  
Brasil houvesse por bem olvidar o Nordeste e tôdas 
as possibilidades que oferece ao desenvolvimento  
da Nação brasileira, nunca poderia esquecer  
que é êle fonte viva e imorredoura de uma 
civilização, o povoador por natureza de todo o  
nosso País. O nordestino jamais deixou de  
exercer essa função, por contingência de suas 
próprias dificuldades, da sua própria vida. Êle  
há de produzir sempre e há de se espalhar por 
 

todo o Brasil imenso que será, afinal, um povoado do 
homem nordestino. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – A palavra 
do eminente Senador cearense confirma, 
exatamente, a tese que eu mal enunciava. O 
nordestino, todos sabem, tem exercido altas funções 
neste País, ajudando a fundar suas vilas, suas 
cidades e cooperando no desenvolvimento das suas 
atividades agrícolas e industriais. Sua participação 
na vida brasileira é, realmente, das mais importantes, 
e não creio que se possa criar uma nova área, nova 
civilização no Planalto Central, nas barrancas do 
Araguaia e do Tocantins, abrindo rumos para a 
região amazônica, sem que lá esteja o homem do 
Nordeste, mas o homem do Nordeste saudável, 
repetindo as vêlhas e clássicas proezas de 
resistência física, de ânimo para o trabalho e de 
vocação para o pioneirismo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço com 
muita satisfação o ilustre representante goiano. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Quero dar a  
V. Ex.ª o testemunho da cooperação que o Planalto 
Central Brasileiro vem recebendo dos nordestinos, 
há muitos anos, sobretudo depois de inaugurada, 
digamos, a era de Brasília. Nada menos de duzentas 
localidades ali vêm surgindo, nestes últimos  
quatro ou cinco anos, o que, sem dúvida, é 
provocado por Brasília. Ainda há poucos dias, 
encontrei-me com uma legião de nordestinos  
que vinha a pé – ouça bem V. Ex.ª – a pé,  
servindo-se apenas de jumentos para carregar sua 
tralha, andando longas marchas, talvez por meses e 
meses, trabalhando de fazenda em fazenda, 
realizando essa imigração formidável sem o me- 
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nor auxílio do Poder Público, quer federal, quer 
estadual, quer municipal. Considero a migração 
nordestina fator importantíssimo de povoamento e 
aproveitamento do solo brasileiro. Brasília está 
propiciando justamente a irradiação de estradas e 
aproveitamento de canais, como V. Ex.ª acaba de 
focalizar no caso do Tocantins. São necessárias tôdas 
essas vias de acesso para o ir e vir do nordestino, a 
fim de que não só os moços, possam se locomover, 
porque os velhos, que acompanham as caravanas, 
saem sem esperança de voltar. Bem conhece V. Ex.ª 
o espírito do nordestino, que ama sua terra natal. Êle 
deseja colaborar para o engrandecimento do Brasil, 
mas quer uma chance de voltar a ver seu torrão um 
dia. Essa, a grande função de Brasília. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sustento, 
Sr. Presidente, que a admirável obra de construção 
de uma nova cidade estaria em grande parte 
frustrada se o Brasil não contasse com a 
participação do homem válido do Nordeste, do seu 
gênio pioneiro, do seu instinto de abrir caminhos, de 
andar, de criar riquezas, de povoar. 

Êsse aspecto deve estar presente às 
cogitações do Presidente Juscelino Kubitschek, 
proclamado um grande amigo do Nordeste, um 
grande Presidente do Nordeste, tese que tive 
oportunidade de refutar em um dos últimos discursos 
nesta Casa. 

Se o Govêrno Federal pretende realizar obra 
social, obra política completa, tanto quanto possível 
perfeita no sentido nacional, de integração dos 
grupos populacionais das diferentes regiões 
brasileiras, como síntese da própria raça da área a 
povoar, preserve as condições de vida do homem do 
Nordeste. Evite que êsse homem, condenado à 
morte pela esquistossomose, fique inteiramente 
 

abandonado, como já fixei no início do meu discurso. 
As populações mais úteis à economia nordestina, 
que estão a serviço da agro-indústria do açúcar, com 
a tradição dos velhos engenhos, acompanhando a 
formação das modernas usinas, estão inteiramente 
contaminadas do terrível mal, como que inválidas, e 
não há providência do Govêrno Federal no sentido 
de assisti-las. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª outro aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ouço com 
satisfação o aparte do eminente representante do 
Ceará. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se o 
Govêrno atual quiser, realmente, beneficiar as 
populações nordestinas e conseqüentemente a 
Nação, dê todo o seu apoio a êsse grande 
sanitarista, que está hoje à frente do Ministério da 
Saúde, Dr. Mário Pinotti, homem capaz de levar a 
essas populações o auxílio que estão a exigir 
secularmente. 

Desejo citar, ainda, a frase de um jornalista 
cearense. Um dia, compungido pela desgraça dos 
seus conterrâneos que iam morrer no Amazonas, 
escreveu êle um artigo cujo cabeçalho era o 
seguinte: "O Ceará produz e o Amazonas consome". 
Não é só o Amazonas que consome a gente 
nordestina; é o Brasil inteiro. Essa consumição – o 
nordestino tem a sinceridade de confessá-la – não o 
abate, não o diminui. Ao contrário, eleva-o ou, pelo 
menos, deveria elevá-lo na consideração dos seus 
compatriotas. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ninguém 
nesta casa mais do que o venerando Senador 
Fernandes Távora reúne, exprime e personifica 
virtudes do nordestino. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Ao  
ouvi-lo falar, ouço a voz de todo o Nordeste.  
A firmesa de sua palavra, suas irremovíveis 
convicções pessoais, o tom de amargura  
e desencanto que põe em suas assertivas,  
nos constantes debates nesta Casa,  
tudo o caracteriza como o mais autêntico  
nordestino com assento no Senado da  
República. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito 
obrigada a Vossa Excelência. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sua palavra 
será sempre a de quem pode guiar, de quem pode 
aconselhar, de quem tem experiência,de quem já 
viveu para contar histórias e criar rumos para as 
novas gerações. 

Minha tese, Sr. Presidente, ao terminar êste 
discurs, é a de que a nova civilização no Planalto 
Goiano estará frustada se o Govêrno da República 
não preservar a saúde do nordestino. Sem êle não 
acredito se realise, numa integração, aquela obra 
que esperamos seja realmente civilizadora,ocupando 
nova área deserta e não apenas criando uma cidade 
paradisíaca para o encanto e a glória do Presidente 
da República. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex. ª mais um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com 
imenso prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Exprime  
V. Ex. ª uma grande verdade. Basta meditar  
na obra executada pelo nordestino, na região 
amazônica, para nos convensermos de que nenhum 
outro povo seri acapaz daquela façanha 
extraordinária. O que ocorreu na Amazônia 
acontecerá no Planalto Central e em todas as 
regiões desérticas dêste imenso País. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – É por isso, 
Sr. Presidente, que invoco Brasília – a menina dos 
olhos do Presidente da República – para em nome 
da jovem cidade, pedir-lhe a atenção para o 
Nordeste do Brasil. 

Como declarei, de início, a 19 dêste mês o 
Ministro da Saúde presidirá a várias solenidades na 
velha Capital da Bahia, inclusive para distribuir a 
"Medalha Pirajá da Silva" àqueles que tenham 
prestado serviços em prol da erradicação da 
esquistossomose no Brasil. 

Creio que melhor homenagem não se 
prestaria ao sábio brasileiro, ao grande pesquisador 
baiano, atualmente vivendo em São Paulo, com 
quase um século de existência,do que adotar-se, 
naquele encontro de Salvador um programa de 
Govêrno, de saúde pública de ação social e política 
para livrar o nrdestino do terrível mal que assola as 
populações mais produtivas, as populações que 
representam a maior esperança daquela devasta 
região do Brasil. (Muito bem! Muito bem ! Palmas!). 
(O orador é cumprimentado). 

 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

ORADOR EM SEU DISCURSO. MENSAGEM 
DIRIGIDA PELO DIRETOR MÉDICO DA 
FUNDAÇÃO HOSPITAL AGRO-INDÚSTRIA DO 
AÇÚCAR DE ALAGOAS AO PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL 

 
Maceió, 28 de julho de 1958. 
Of.AD-139-58 
Senhor Presidente. 
Releve V. Ex.ª os sucessivos pleitos  

desta Fundação, junto a essa Presidência.  
Mas o alto prestígio de sua investidura, a  
que se somam os reais méritos de seu titular,  
nos fazem procurar o patrocínio do I.A.A,  
para os nossos problemas assistenciais, que em 
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última análise, são os problemas dos trabalhadores 
das zonas canavieiras do Estado. 

Distribuindo, como Hospital Geral, assistência 
ampla aos grupos sociais das zonas canavieiras e 
coletando como unidade central de assistência, 
dados preciosos acêrca. da nosologia nordestina, 
estamos vivamente impressionados com dois 
problemas de suma gravidade sob o aspecto 
médico-social e efetiva repercussão de ordem 
econômica, pela redução dos índices de 
produtividade do operário. Referimo-nos à 
tuberculose e à esquistossomose. 

De quando em quando, são hospitalizados 
enfermos sob diagnósticos vários e após 
examinados constatamos a existência de bacilose. 
Manter em hospital geral, enfêrmo portador de 
doença contagiosa, não é absolutamente, 
aconselhável. E as gestões junto aos empregadores 
no sentido de que sejam retirados são em geral 
morosas, principalmente, pela alegação de, a uns, 
não ser possível o custeio das despesas em 
sanatório particular, e a outros, pela impossibilidade 
de obtenção de leito gratuito no sanatório da cidade. 
Tal situação, é fácil de imaginar, cria problemas de 
real dificuldade para a administração. Sem 
mencionar os prejuízos na espera da recuperação da 
saúde dos pacientes. Já no exercício passado Vossa 
Excelência através do Dr. Lauro Guedes iniciou –
conversações no sentido de a Companhia Nacional 
de Tuberculose, doar uma unidade de Abreugrafia ao 
Hospital e colaborar na assistência aos enfermos de 
tuberculose pulmonar, dentro de esquema que seria 
elaborado entre a Campanha, o I.A.A. e esta 
Fundação. Infelizmente, porém, tão promissoras 
iniciativas não tiveram prosseguimento. E com a 
finalidade de retomada dos contactos é que 
apelamos para o alto patrocínio de Vossa 
Excelência. 

Sinto que o encaminhamento do problema 
sofre algumas restrições sob a alegação apriorística 
e sem fundamento de ser esta Instituição, uma 
organização mantida por classes produtoras e não 
um hospital de beneficência, e que deveria atender 
as suas próprias necessidades. Mas é preciso 
lembrar que a Campanha Nacional de Tuberculose é 
uma obra de govêrno, com finalidade assistencial e 
preventiva, não lhe cabendo discriminar brasileiros. 
Se há tuberculose, combatamo-la. E se há 
instituições que se propõem a encarar o problema e 
procurar erradicá-lo em um grupo social, por que não 
ajudá-las com generosidade e decisão, contribuindo, 
assim, para o bem-estar social e a melhoria das 
comunidades ? 

V. Ex á será, não tenho dúvida, o condutor 
magnífico desta tarefa de real benefício coletivo. 

O outro assunto: a esquistossomose. As 
populações ribeirinhas ao Mundaú e Paraíba, estão, 
ouso afirmar, em estado gravíssimo de infestação 
esquistossomática. Tal verminose vem 
condicionando uma verdadeira desagregação 
biológica e social pelas lesões orgânicas que 
determina e pela incapacidade ao trabalho que 
provoca, condicionando queda no índice de 
produtividade do homem e "deficit" conseqüente no 
seu já miserável índice de salário. É fato corrente 
nas zonas canavieiras a redução das cotas de 
produção do caboclo. É fato trivial das conversas de 
usineiros e fornecedores, o recurso ao braço dos 
egressos do sertão, tangidos. pela sêca, mas que 
apesar de desproteinizados e espoliados, ainda 
possuem um certo vigor pára o manejo dos 
instrumentos de trabalho. E o cortejo dos 
esplenomegálicos, dos cirróticos, dos diarréicos e 
dos pelagrosos a bater às portas dos ambulatórios 
das usinas a implorar um remédio e a encher os 
leitos do hospital, para um difícil, demora. 
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do e oneroso trabalho de recuperação. Sabem os 
especialistas, que a esquistossomose condiciona 
uma síndrome de alta gravidade, a síndrome de 
hipertensão portal, a qual determina perdas 
sanguíneas, freqüentemente mortais e cujo 
tratamento vem sendo problema de real dificuldade, 
para; clínicos e cirurgiões, no estudo e 
sistematização de técnicas e processos, nem sempre 
úteis e eficientes. Nossos registros acusam taxas de 
infestação superiores a 90 por cento. 

E, Senhor Presidente, que futuro esperam 
uma lavoura e uma indústria que têm em 
desagregação progressiva, o seu material humano 
de trabalho? 

Medidas de salvação pública, Senhor 
Presidente, precisam ser tomadas com  
urgência. Sabemos que o problema é difícil e 
complexo, mas estas condições são, a nosso ver, 
motivo maior para o atento exame e equacionamento 
do assunto. 

Conhecemos as dificuldades do planejamento, 
a que medidas de educação das populações têm de 
ser vinculadas, mas não podemos deixar de ser 
sensíveis aos quadros dolorosos dos 
esplenomegálicos, mortos em vida, aos 18 e 20 anos 
e a se arrastarem como párias nos estágios 
sucessivos da doença, que terminam na 
consumpção e na morte. 

O Departamento Nacional de Endemias Rurais 
tem um serviço especializado destinado à 
esquistossomose, servido por técnicos de alto valor, 
com verbas amplas e capazes de um trabalho 
eficiente. Já nos dirigimos ao seu setor em Alagoas, 
mas recebemos a informação de lhe faltarem meios 
e autoridade para uma programação à altura das 
necessidades. 

Daí o presente apêlo a Vossa Excelência. 
Lidere V. Ex.ª as gestões junto ao  

Eminente Diretor do Departamento Nacional  
de Endemias Rurais, no sentido do início de ati- 
 

vidades eficientes e práticas e terá V. Ex.ª, realizado 
trabalho de alta relevância social. 

O capítulo da esquitossomose cirúrgica está a 
exigir meios e auxílios generosos, no sentido do 
desenvolvimento e sistemática. 

E se não forem os altos interêsses científicos 
do problema, sejam pelo menos, os piedosos 
impulsos de solidariedade – as alavancas poderosas, 
que façam chegar até nós, os auxílios financeiros e 
técnicos, para criar e funcionar nas zonas 
canavieiras das Alagoas, ambulatórios providos de 
medicação e centros de estudo e tratamento clínico e 
cirúrgico da esquistossomose. Lembremo-nos, Sr. 
Presidente, que a difusão da verminose está se 
tornando incoercível pelas migrações internas, pelo 
pauperismo, pelas miseráveis condições de vida, em 
última análise, das nossas populações. É um grito de 
alarma o presente a que a acústica do alto prestigio 
de V. Ex.ª e da Egrégia Comissão Executiva, 
emprestarão, decerto, o relêvo e prestígio, 
necessários. 

Certo do alto aprêço de V. Ex.ª e de sua 
sensibilidade de brasileiro e patriota para o assunto, 
fico aguardando suas decididas práticas e efetivas 
providências. 

Com as homenagens de respeito e admiração. 
– IB Gatto Falcão, Diretor Hospitalar. 

 
Durante o discurso. do Sr. Freitas Cavalcanti, 

o r. Apolônio Salles deixa a cadeira da presidência, 
assumindo-a o Sr. Domingos Vellasco. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, da  
Redação Final do Projeto de Decreto  
Legislativo nº 4, de 1958, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o protocolo à Convenção 
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Internacional para a Regulamentação da Pesca da 
Baleia (redação oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer nº 614,de 1958). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Redação Final. 
Os Senhores Senadores que aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à promulgação: 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 4, de 1958. 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do art. 66, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte. 

 
Decreto Legislativo 

Nº – 1958 
 

Aprova o Protocolo à Convenção  
Internacional para a Regulamentação da Pesca da 
Baleia. 

 
Votação, em discussão única, do  

Projeto de Lei da Câmara nº 192, de 1958,  
que revigora, pelo prazo de dois anos, os  
créditos especiais de Cr$ 1000.000.000,00  
Cruzeiros 300.000.000,00 e Cruzeiros 
30.000.000,00, para atender as despesas 
necessárias ao reaparelhamento de órgãos da  
União e das repartições aduaneiras e 
aperfeiçoamento e inspeção dos serviços 
fazendários, inclusive, pessoal e material, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 623, da Comissão de 
Finanças. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, tomei 
todo o tempo da sessão do Senado de 15 deste mês 
discursando longamente sôbre o projeto em votação 
e sugerindo a sua rejeição. Assim procedi, 
atendendo a várias circunstâncias. A primeira delas 
era a redação dada a êsse projeto de revigoramento 
de credito. 

Não posso compreender "revigoramento de 
crédito", pois nesta expressão se compreende 
ressuscitar o que já deixou de existir. 

Do exame atento que fiz, posteriormente, do 
projeto, dos documentos que o instruem e, 
notadamente, da Mensagem do Sr. Presidente da 
República, cheguei à conclusão de que S. Ex.ª o 
Chefe da Nação, ao dirigir-se à Câmara dos 
Deputados, não solicitou, absolutamente, 
revigoramento de crédito, mas, sim, prorrogação do 
prazo que se extinguirá a 31 dêste mês e é fixado na 
lei autorizativa de tais créditos para vigência. 

O Sr. Ministro da Fazenda pediu, na sua 
Exposição de Motivos, que a vigência de tais créditos 
fossê prorrogada pelo espaço de dois anos, a fim de 
se da aplicação aos créditos já abertos e que, em 
parte, haviam sido aplicados por aquêle Ministério. 
Verifiquei posteriormente, Sr. Presidente, parte 
dêsses créditos já fôra utilizada pelo Poder 
Executivo. A prorrogação seria para aplicação do 
restante. 

Eu não deixaria de concordar com a 
solicitação da Presidência da República se 
verificasse a necessidade dêsses créditos para  
as finalidades que lhe são atribuídas. Pela leitura  
do processo, verificasse que o crédito de  
Cr$ 30.000.000,00 foi utilizado em parte, restando  
o total de Cr$ 27.866.821,70; que o crédito de  
Cr$ 100.000.000,00 não teve aplicação até mo- 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mento, e o de Cr$ 3000.000.000,00 foi utilizado em 
parte, restando Cr$ 296.671.500,00. 

Sr. Presidente, o primeiro dêsses créditos 
destina-se a atender às despesas com a inspeção 
dos serviços fazendários, inclusive pessoal e 
material. 

Como se verifica, não se tornou ela necessária 
no decurso dêste dois anos anteriores, pois, na 
solvência daquelas medidas, o Poder Executivo 
apenas utilizou pouco mais de dois milhões de 
cruzeiros. 

O outro crédito de cem milhões de  
cruzeiros, para atender, por intermédio da  
Diretoria de Rendas Internas, às despesas  
que se tornarem necessárias ao reaparelhamento 
dos órgãos de arrecadação e fiscalização  
dos impostos internos e da União, exceto  
do pessoal, não teve qualquer aplicação,  
no todo ou em parte, nesse período de dois  
anos. 

O terceiro, de trezentos milhões tem  
finalidade inteiramente dispensável, pois o  
decreto do Sr. Presidente da República,  
que abre o crédito, declara: 

a) instalação e funcionamento do Conselho de 
Política Aduaneira. 

Esta instalação efetuou-se no ano  
passado, não sendo necessário pois, lançar  
mão do crédito; já existiam verbas orçametárias  
para tal fim; 

b) Reaparelhamento das repartições 
aduaneiras, inclusive do Laboratório Nacional de 
Análises. 

Esta aplicação seria, naturalmente de 
urgência; entretanto nos dois anos de vigências, os 
créditos não foram aplicados. 

Sr. Presidente, vem em seguida a letra c. 
"ajuda de custo, passagens e diárias dos 

integrantes da delegação encarregada de promover 
novas negociações com as partes contratantes do 
Acôrdo Geral Sôbre Tarifas e Comércio (GATT)" 

Essas negociações já se realizaram e, 
naturalmente, se necessário, ter-se-ia lançado mãos 
dêsse crédito, o que até agora não foi feito. 

Agora, a letra d: 
"qualquer outra providência indispensável à 

implantação da nova Tarifa; inclusive encargos de 
pessoal e material, decorrentes da aplicação daquela 
lei". 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que o 
tempo está terminado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Concluirei já, 
Sr. Presidente. 

Vejo-me na impossiblidade de dar apoio à 
aprovação de um crédito cuja destinação pode ser 
absolutamente dispensada, porque, para todos  os 
casos previstos na oportunidade de sua abertura, há 
dotação no Orçamento. 

Eis por que o Sr. Presidente, não sòmente 
votarei contra o projeto, mas também concito o 
Senado a negar a prorrogação do prazo para a 
aplicação dêsses créditos:( Muito bem). 

O SR. FILINTO MÜLLER (para  
encaminhar a votação (*): – Sr. Presidente,  
há poucos dias, quando discutíamos o projeto,  
o eminente senador João Villasbôas combateu-o  
as razões que então apresentou, creio  
terem sido respondidas, com muita felici- 
 
_________________ 
(*) – Não foi previsto pelo orador. 
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dade, pelo eminente Vice-Líder da Maioria, Senador 
Lameira Bittencourt. 

Insiste o ilustre representante de Mato Grosso 
no seu apêlo ao Senado para que negue aprovação 
ao projeto; e eu me permito pedir à Casa que o 
aprove, porque, há cêrca de dois anos, julgamos 
acertado fornecer êsses recursos ao Poder 
Executivo, a fim de aparelhar as repartições 
arrecadadoras da Receita. 

Infelizmente, por circunstâncias que fugiram e 
fogem à vontade do Poder Executivo, os créditos não 
foram aproveitados no devido tempo. Agora o 
Govêrno, através de Mensagem ao Congresso, pede 
o revigoramento dêsses créditos, em vigência até 31 
do corrente mês. Se não o concedermos, seu efeita 
cessará; e as Repartições Fazendárias serão 
prejudicadas no arrecadar a Receita. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Ex.ª um aparte ? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – No longo 
debate havido na sessão anterior, a respeito do 
projeto ora submetido ao Senado, foi suscitado, creio 
que pelo eminente Senador João Villasbôas, aspecto 
que mereceu, inclusive, a, atenção especial do Vice-
Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt. 
Desejaria que V. Ex.ª considerasse os 
inconvenientes do revigoramento de um crédito já 
extinto. Trata-se de crédito aberto com o Decreto 
Executivo 2.974, de 26 de novembro de 1956. 
Admito, e parece fora de dúvida, que, ao encaminhar 
a Mensagem ao Congresso, o Poder Executivo 
estivesse diante de autorizações vigentes. 
Consideradas mesmo perfeita a decisão do  
Senado no revigoramento dêsses créditos, creio que 
não seria, realmente, a solução certa com re- 
 

lação a um dêles, cujo prazo de vigência está 
inteiramente extinto. Ficaria perfeito, parece-me, que 
o Poder Executivo enviasse ao Congresso nova 
Mensagem, no sentido de revalidá-lo. Ainda agora, 
temos conhecimento da Mensagem do Poder 
Executivo pedindo o revigoramento de vários 
créditos, com outras destinações. Vai-se tornando, 
realmente, uma rotina, a não utilização, por motivos 
que o Congresso desconhece, de créditos por êle 
concedidos para determinados fins. Não temos, 
realmente, no processado do Projeto de Lei da 
Câmara nº 192, de 1958, elementos para julgarmos 
as razões pelas quais, decorridos dois anos não 
foram os créditos aplicados. Meu ponto de vista não 
reflete nenhum ânimo pessoal contra a 
Administração, nem contra a Maioria desta Casa. O 
que não me parece acertado é o revigoramento de 
um crédito cuja validade está extinta. Desejaria que 
V. Ex.ª considerasse, com sua autoridade e 
experiência, o que acabo de suscitar. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte com que me honra o nobre Senador Freitas 
Cavalcanti. 

O fato de os créditos não terem sido aplicados, 
– por motivos fortuitos – não pode constituir 
elemento para que não os revigoremos. 

A Mensagem enviada ao Congresso, pelo 
Poder Executivo, esclarece que os créditos não 
foram aplicados, no seu devido tempo, por 
circunstâncias imprevistas. 

Quanto aos créditos em si, sabem o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti e o Senado, têm a 
vigência de dois anos. O nobre Senador Limeira 
Bittencourt, que está a me pedir um aparte, 
exatamente focalizou êsse ponto, quando, em 
Sessão anterior, respondeu a criticas formuladas 
pelo eminente Senador João Villasbôas. 
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Pedirei a S. Ex.ª que ocupe a tribuna, logo 
após, para apresentar justificações ao nobre 
Senador Freitas Cavalcanti. 

Não me recuso a dar esclarecimentos  
ao nobre representante de Alagoas; sendo  
assunto que, o nobre representante do  
Pará já focalizou, da tribuna, espero que o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti aceite passar-lhe a 
palavra. 

Antes, porém, desejo ler para conhecimento 
do Senado a carta que me enviou o eminente 
Ministro Lucas Lopes, em que pede o revigoramento 
dêsses créditos. 

"Meu caro Líder Senador Filinto Müller. 
Encontra-se em fase de votação final,  

no Senado, o Projeto de Lei que na Câmara  
tinha o número 4.482, prorrogando a vigência  
de três créditos especiais de fundamental  
interêsse para, o Ministério da Fazenda. 

O programa de reaparelhamento material  
das alfândegas, coletorias e outras repartições 
arrecadadoras teve sua execução um  
pouco retardada no corrente exercício, em  
virtude das dificuldades financeiras em que se 
encontra o Tesouro". 

Peço ao Senado preste bem atenção  
a essa justificativa: em face das  
dificuldades financeiras em que se viu o  
Tesouro, o crédito não foi utilizado no  
período de dois exercícios de sua  
vigência. 

Concluindo, diz o Ministro: 
"A perda de vigência dêsses créditos a  

31 de dezembro do corrente ano,  
importaria na brusca interrupção dêsse programa 
com os mais graves prejuízos para a própria 
arrecadação". 

Espero, pois, que o nobre Líder desenvolva os 
seus melhores esforços no sentido de obter a citada 
prorrogação. Cordialmente. 

a.) Lucas Lopes". 
É o apêlo, Sr. Presidente, que, por meu 

intermédio, faz o eminente Senhor Ministro da 
Fazenda diretamente ao Senado. 

Estou certo de que os razões apresentados 
para o revigoramento dos créditos são satisfatórios. 
Há dois anos resolvemos concedê-los; não foram 
utilizados em face da difícil situação financeira que o 
Brasil atravessava, mas a perda de sua vigência 
trará prejuízo muito maior à Fazenda Pública. 

Espero que o Senado, atendendo ao apêlo, 
aprove o projeto. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (para 
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, o 
assunto já foi suficientemente esclarecido e debatido 
em todos os seus aspectos, focalizadas tôdas as 
dúvidas e objeções pelo eminente representante da 
Oposição, quando da discussão do projeto e mesmo, 
da sua votação, interrompida na última sessão. 
Pouco há mais a dizer, e se ocupo a tribuna, 
cumprindo determinação, para mim muito honrosa do 
eminente Líder da Maioria, Senador Filinto Müller, é 
apenas para responder – já que não pude fazê-lo no 
devido tempo, por impedimento regimental – ao 
aparte do ilustre colega, Senador Freitas Cavalcanti. 

Em rápidas palavras, Sr. Presidente 
assinalarei fato realmente interessante e sugestivo. 

De início quando da discussão do projeto,  
foi êle combatido e pedida sua rejeição  
por se entender impossível prorrogar ou  
revigorar créditos já caducos, cuja vi- 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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gência já estava extinta. Dizia-se, então, e  
com lógica, pelo menos aparente, que não era 
possível ressuscitar, revigorar aquilo que já estava 
morto. 

Permiti-me, na ocasião, citando o texto  
do diploma legal que disciplina a, matéria recordar 
que os créditos especiais não estavam caducos e 
podiam perfeitamente ser revigorados, uma vez, que 
sua vigência tem a duração de dois exercícios. 

Os nobres colegas que vinham combatendo a 
proposição lealmente, com a sinceridade que 
caracteriza suas atitudes nesta Casa, nada 
objetaram àquela argumentação que tinha o apoio 
sólido e indiscutível do próprio texto legal aplicado à 
espécie. 

Em relação a um dos créditos todavia; alegou-
se que a expressão "revigoramento de crédito" não 
era muito apropriada, uma vez que, mesmo 
admitindo como certa – e me parece que o 
admitiriam – a invocação legal que eu fazia, um dos 
créditos, pelo menos no momento da votação da 
matéria, estaria com sua vigência extinta. 

A objeção levantada na primeira oportunidade, 
quando da discussão do projeto, pelo nobre  
Senador Freitas Cavalcanti teve o apoio, em aparte, 
do nobre Senador Mem de Sá. Diante da  
minha resposta, deu-me Sua Excelência a  
honra de aquiescer que a matéria não tinha muita 
importância, não era de tal natureza que justificasse, 
por si só, a rejeição de proposição cujo fundamento, 
cujo interêsse e cuja necessidade pública  
não contestava nem desconhecia. Quando muito S. 
Ex.ª concordava em que poderia haver 
impropriedade, deficiência de expressão, de 
terminologia. Uns entendiam dever-sé aplicar a 
expressão "revigoramento"; outros "prorrogação". De 
qualquer maneira, essa alegação não constituiu, 
motivo bastante para a rejeição do projeto, cuja 
 

aprovação, ninguém contestará, consulta o interêsse 
público. 

Assim, reportando-me a quanto tem sido por 
mim alegado como Relator da matéria, na Comissão 
de Finanças e no exercício eventual da liderança; da 
Maioria, e por último através da palavra autorizada 
do nobre, Líder ad Maioria Senador Filinto Müller, 
permito-me pedir ao Senado que prestigiando os 
apareceres unânimes das Comissões Técnicas que 
sôbre êle se manifestaram, aprove o projeto. Desejo 
ainda insistir num argumento. Tôda vez que se trata 
da elevação de impostos para acudir necessidades 
prementes do Estado, como ùltimamente está 
ocorrendo em relação à concessão do abono aos 
servidores públicos civis e militares dá União, 
quaisquer que sejam as deficiências e as dúvidas 
suscitadas em tôrno do assunto, em um ponto há 
unanimidade de pensamento a melhor maneira de se 
criarem, recursos indispensáveis aos cofres, 
públicos, será através de fiscalização mais eficiente, 
de mais aperfeiçoado processo de arrecadação. 

Tanto assim é, Sr. Presidente, que ainda 
recentemente, em meio aos, debates por vêzes 
acerbos e acalorados travados na Câmara dos 
Deputados em tôrno da concessão do abono ao 
funcionalismo, eram um ponto a Oposição 
manifestou, de imediato, em têrmos precisos, 
categóricos e irretorquíveis sua aquiescência; seu 
apoio e seu aplauso a necessidade de aparelhar o 
Tesouro dos meios pessoais e materiais 
Indispensáveis à mais segura, rigorosa e eficiente 
arrecadação. 

Entendo, portanto, que o Senado bem andará 
dando sua aprovação a êsse projeto que está 
rigorosamente certo, do ponto de vista técnico, e 
consulta ao interêsse público. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
(Muito bem!). 
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Durante o discurso do Sr. Lameira Bittencourt, 
o Sr. Domingos Vellasco deixa, a Presidência, 
assumindo-a o Sr.Apolônio Salles. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, 
recentemente, quando discutíamos, nesta Casa, o 
aumento de impostos, tive oportunidade de assinalar 
que os impostos nas suas taxas percentuais, não 
precisavam ser aumentados. Precisava-se, sim, 
aperfeiçoar a arrecadação, através da melhoria de 
seu equipamento, quer em material, quer em 
pessoal. 

Minha experiência em cargos de 
administração pública – a última foi concernente aos 
Institutos de Previdência, afetos ao Ministério do 
Trabalho, Industria é Comércio – evidenciou que, 
sempre que se melhorou o aparelho arrecadador, as 
receitas excederam as previsões mais otimistas. 
Embora a exigüidade de prazo de minha gestão não 
me tivesse permitido melhorar o aparelho de 
arrecadação daquelas autarquias, a ativação, o 
aproveitamento de pessoal disponível, e algumas 
pequenas medidas tomadas possibilitaram 
ultrapassasse a arrecadação as melhores  
previsões. 

Era meu objetivo, Sr. Presidente, se 
permanecesse nesta Casa, combater o aumento de 
taxas previsto na Lei de Previdência Social, porque 
entendia – e entendo – que não é preciso aumentar 
as taxas de contribuição, quer dos empregados, quer 
dos empregadores, quer do Estado; o que é preciso 
sim, é tomar efetiva a arrecadação melhorando seu 
equipamento, cobrando efetivamente, dando aos 
Institutos uma administração, fora de interêsses 
político-partidários e aplicando inteligentemente os 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

seus capitais, tal e qual fazem as companhias de 
seguros. 

Volto, porém ao assunto em discussão. 
Se percorrermos o interior do País, veremos, 

coletorias federais que passam dois, três e quatro 
anos sem uma tomada de contas; isso porque não 
há recursos, nem em pessoal, nem em material. Aqui 
mesmo na Capital da República, assistimos à 
impotência das repartições aduaneiras para coibir o 
contrabando Baía de Guanabara e nas praias das 
cercanias do Rio de Janeiro. Não dispõem de 
material e pessoal adequados, quando em contraste, 
os contrabandistas possuem material fluente 
infinitamente superior ao das autoridades 
alfandegárias. 

Do ponto de vista legal, creio que o assunto foi 
largamente esclarecido, anteriormente; mas quero 
aqui trazer meu depoimento, como modesta 
contribuição ao Senado, sôbre a necessidade  
de se fornecerem ao Executivo meios que  
o habilitem a melhorar a arrecadação e restringir  
as constantes elevações de impostos para 
atendermos às despesas decorrentes do estudo  
e elaboração de impostos. Essa elevação de impostos 
resulta, aliás, no castigo de uma pequena parte que 
contribui e sem benefício para o público, porque os 
que deixam de pagar os impostos os mencionam nos 
seus preços, concluindo-se que os que fraudam, 
enfim, se locupletam com o lucro injusto, agravando 
ainda mais as condições de vida do povo. 

Por êsse motivo, é altamente louvável que o 
Executivo se oriente no sentido de melhorar a 
arrecadação, tanto em pessoal como em material. É 
necessário não se dar tanta atenção ao slogan do 
excesso de funcionalismo público. Êsse excesso 
poderá ser mais aparente do que real, e dá como 
resultado e conseqüência, muitas vêzes, a 
precariedade dos serviços. 
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Na verdade, atribui-se constantemente a 
lentidão com que transitam os documentos e papéis 
nas repartições alfandegária, à negligência e má 
vontade dos funcionários. Não se leva em conta, no 
entanto, que êsses quadros, em número de 
funcionários, permanecem, às vêzes, estacionados 
há mais de vinte anos. 

Assim, enquanto o País cresce, se multiplica, 
e só na cidade do Rio de Janeiro a população dobra, 
e conseqüentemente, dobram ou se multiplicam, pelo 
crescimento da vida nacional, as solicitações de 
intervenção do Poder Público, os quadros de 
funcionários, permanecem os mesmos, resultando, 
desta maneira, uma demora em prejuízo dos 
contribuintes. 

Assim, à fôrça de se pretender restringir os 
excessos de burocracia, cai-se num mal oposto, 
muito pior, porque o excesso de burocracia apenas 
representa despesas passíveis de corte no 
Orçamento; mas a falta de funcionários implica em 
prejuízo para o público que precisa ser atendido nas 
repartições. 

É preferível haver excesso de funcionários nas 
repartições, mas que o público seja bem atendido, do 
que ficar êste prejudicado por falta de pessoal para 
atendê-lo. 

Não sei se será o caso do Govêrno Federal. 
Lei recente da Prefeitura do Distrito Federal 

determinou que os devedores de certos impostos – 
creio que de transferências de propriedade – que 
depositassem imediatamente a importância de suas 
dívidas, ficariam livres de incorrer num determinado 
aumento que estaria por vir. 

Sr. Presidente, todos os devedores, creio, 
depositaram no Banco da Prefeitura a importância 
correspondente às suas dívidas. 

Faz isso mais de um ano e, até hoje,  
não receberam quitação dos impostos. A  
Prefeitura, efetivamente não recebeu o dinheiro e 
 

não lhes dá quitação, porque não dispõe de tempo 
nem de pessoal necessário. 

Posso dar testemunho de que isso é  
verdade, pois sou um dos muitos que, há  
um ano, aguardam a possibilidade material; de ser 
atendido, apesar de tôda a boa vontade que tenho 
encontrado por parte da repartição arrecadadora 
municipal. 

O mesmo se dará, não digo em escala tão 
grande, nas repartições federais. 

Assim, quando o Poder Executivo –  
repito – envereda por êsse caminho,  
devemos aplaudi-lo. Se, agora, para, atendermos ao 
aumento do funcionalismo público – justo aumento 
para fazer face ao encarecimento da vida –  
vamos ser forçados, com boa ou má  
vontade, a concordar com a elevação de impostos,  
já êste passo, que significa o revigoramento  
destes créditos, é uma esperança de que se  
procura marchar no bom caminho. Veremos,  
até que ponto os impostos atuais. podem  
dar resultados – e creio que podem dar, e  
muito. 

Se há uma, coisa a censurar em têrmos, seria 
o Govêrno já não ter lançado mão dêsses recursos; 
mas se não o fêz, ainda nos resta o consôlo de que 
não foram mal ou levianamente aplicados. 

Não vejo, portanto, qual a razão por que, 
militando tanto o interêsse público a favor do 
revigoramento dêsses créditos especiais, nós lhe 
neguemos apoio; devemos, ao contrário, dar-lhes o 
nosso apoio caloroso e estimular o Poder Executivo, 
para que se mantenha nesta via, que é a verdadeira, 
de melhorar a arrecadação através de melhor 
equipamento e cuidado. Assim evitaremos maiores 
gravames sôbre o povo e, talvez, – quem sabe? – 
com a melhoria, possam ser reduzidos alguns itens 
que, hoje, esmagam a produção e o trabalho 
nacional. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação o  
projeto. 

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

Está aprovado. 
O SR. JOÂO VILLASBÔAS (pela ordem): – 

Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação da votação 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, votam sim; os que o rejeitam, não. 
Em votação. (Pausa). 
Votaram sim 22 Senhores Senadores; não, 

cinco, tendo havido duas abstenções. 
Não há número. Vai-se proceder à chamada. 
Respondem à chamada, os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Lourival Fontes. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lima Guimarães. 
Moura Andrade. 

Domingos Vellasco. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. (34). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 34 Senhores Senadores. Há número. Vai-
se renovar a 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 192, DE 1958 

 
(Nº 4.482-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Revigora, peio prazo de dois anos, os 

créditos especiais de Cr$ 100.000.000,00, 
Cruzeiros 300.000.000,00 e Cruzeiros 
30.000.000,00 para atender a despesas 
necessárias ao reaparelhamento de órgãos da 
União e das repartições aduaneiras e 
aperfeiçoamentos e inspeção dos serviços 
fazendários; inclusive pessoal e material. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São revigorados, pelo prazo de 2 (dois) 

anos, os créditos especiais de Cr$ 100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros), Cr$ 300.000.000,00 
(trezentos milhões de cruzeiros) e Cr$ 30.000.000,00 
(trinta milhões de cruzeiros), autorizados pelas  
Leis nº 2.974, de 26 de novembro de 1956, nº 3.244, 
de 14 de agôsto de 1957 e nº 3.057, de 22 de 
dezembro de 1956, e abertos pelos Decretos  
ns. 41.644, de 31 de maio de 1957, nº 42.490, de  
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22 de outubro de 1957 e nº 41.231, de 29 de março 
de 1957, para atender, respectivamente às seguintes 
despesas: 

a) reaparelhamento dos órgãos de 
arrecadação e fiscalização dos impostos internos da 
União; exceto de pessoal; 

b) reaparelhamento das repartições aduaneiras; 
c) aperfeiçoamento e inspeção dos serviços 

fazendários, inclusive pessoal e material. 
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da 

Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Domingos 

Vellasco. 
O SR DOMINGOS VELLASCO (*): – Sr 

Presidente; na sessão noturna de 10 do corrente, 
tive oportunidade dirigir apêlo ao Supremo Tribunal 
Federal, para que se atendesse ao habeas-corpus; 
impetrado em favor do Sr. José Manoel Aranha 
Fortuny, advogado, jornalista, constituinte e poeta da 
Guatemala, prêso desde o dia 3 de outubro do 
corrente ano. 

Antes de ontem, na sessão da tarde, aquela 
Côrte julgou o habeas-corpus e, por unanimidade, 
seguindo o voto do eminente Ministro Cândido da 
Motta Filho, concedeu a ordem impetrada. 

O voto do Ministro Cândido da Motta Filho, 
aceito unânimemente pelo Supremo Tribunal 
Federal, deve constar dos "Anais" desta Casa, senão 
na íntegra, pelo menos nos seus pontos 
fundamentais, porque, na realidade, honra a cultura 
jurídica e democrática de nossa Pátria. 

Disse S. Ex.ª, o Sr Ministro Cândido Motta Filho:  
"Ninguém pode ser expulso do País  

por atividades pregressas em favor do  
comunismo. Ninguém pode ser expulso se  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

não praticou atos que dêem motivos à expulsão. 
Nada praticou o paciente que ferisse a ordem 
pública, que ameaçasse o regime político, que 
provocasse situação internacional perigosa ou  
que ferisse a dignidade nacional. Não encontro, 
assim, um ato capaz de motivar a expulsão, a não 
ser uma fraude, que as próprias informações 
policiais acham ser secundárias. Mas o que 
fundamenta a prisão, e, conseqüentemente, a 
expulsão, é a atividade política pregressa no 
estrangeiro. Ora, na realidade, o paciente não 
passa de um exilado político. E, em país algum, 
que tenha o seu Estado organizado nas bases dos 
direitos dos homens e nos princípios das 
liberdades democráticas, pode renegar o direito do 
asilo aos que nêle se encontram por motivo 
meramente político. E, o Brasil, que sempre 
proclamou e reconheceu êsse direito, não vai 
negá-lo agora, transformando uma expulsão numa 
extradição impossível, se vista, com bons olhos, 
pelo direito e pela Justiça". 

Êsse voto, como afirmei, foi sufragado, 
unânimemente, pelo Supremo Tribunal Federal. Em 
boa hora, portanto, formulei confiante apêlo ao 
espírito de justiça e de vocação democrática da 
nossa alta Côrte Suprema. 

Com prazer de democrata e de patriota, 
desejo mostrar ao País, ao povo brasileiro que, 
afinal, o Supremo Tribunal Federal, corrigiu o êrro da 
polícia política de manter prêso, durante vários 
meses, um homem que não cometeu outro  
crime senão o de defender a Democracia e a 
emancipação econômica de sua Pátria, a 
Guatemala. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mourão Vieira, segundo orador inscrito. 

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente, 
há funções, neste País, que exigem, de seus 
ocupantes, verdadeiro sacrifício. Entre elas incluo a 
Prefeitura do Distrito Federal. 

Prefeito de Manaus, durante a guerra, bem 
avalio, em um paralelo, as dificuldades que os 
gestores dos negócios municipais, suportam numa 
cidade de tantos e tão complicados problemas. 

Após uma seqüência de experiências, o Chefe 
da Nação houve por bem nomear, com assentimento 
quase unânime desta Casa, Prefeito do Distrito 
Federal, o Sr. Sá Freire Alvim, que ocupara, com 
brilho, o cargo de Secretário da Administração. 

Sr. Presidente, quando verifico que se faz 
justiça a uma dessas autoridades – no caso ao 
Prefeito Sá Freire Alvim – sinto-me na obrigação de 
incorporar minhas palavras e meus aplausos às 
homenagens que se lhes. são prestadas. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte?  

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Subscrevo, 

inteiramente; o conceito de Vossa Excelência a 
respeito do Prefeito Sá Freire Alvim. Trata-se de 
autoridade digna, capaz, que administra o Distrito 
Federal com honestidade e eficiência. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Já agora,  
Sr. Presidente, minha opinião tem o aval significativo 
e poderoso do nobre Líder da Maioria, nesta  
Casa. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Associo-me, 

igualmente, aos conceitos que emite sôbre o Prefeito 
Sá Freire Alvim. Inegàvelmente S. Ex.ª tem feito boa 
administração. Alheando-se da política, não tem 
tomado posição a favor desta ou daquela corrente 
partidária, limitando-se a cuidar, exclusivamente, da 
administração municipal. Merece, portanto, nossos 
louvores, aos quais, estou certo, tôda, a Casa se 
associa. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte 
do nobre colega e correligionário, Senador Lima 
Teixeira, representante da Bahia. Mais uma vez, Sr. 
Presidente, vejo que estava com a boa causa ao 
trazer ao conhecimento do Senado o meu 
julgamento a respeito dês se eminente homem 
público. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Ouço V. Ex.ª com 
muita satisfação. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Apresento 
congratulações a V. Ex.ª pelo ato justo e pelas 
palavras justíssimas que profere, como homenagem, 
não só de V. Ex.ª mas de outros Senhores 
Senadores que já se manifestaram e, acredito, de 
todo o Senado ao atual Prefeito do Distrito Federal, 
que vem cumprindo rigorosamente o dever de Chefe 
do Executivo Municipal da Capital da República. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Senhor 
Presidente, mais uma voz muito autorizada como a 
do Senador Francisco Gallotti, se incorpora ao agora 
rosário de manifestações favoráveis ao Sr. Prefeito  
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do Distrito Federal. O Senador Gallotti, é, como 
eu, político estadual radicado no Rio de Janeiro, e 
sem procurar interferir na política do Distrito 
Federal, nós nos achamos no direito de trazer 
nossos aplausos a um governante que realmente 
deseja transformar o Rio de Janeiro numa grande 
Capital. 

O SR. WALDEMAR SANTOS: – Permite 
V.Ex.ª um aparte ? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com muito  
prazer. 

O SR. WALDEMAR SANTOS: – Associo-me 
às homenagens que V. Ex.ª presta ao Prefeito Sá 
Freire Alvim, que tem sido ótimo administrador. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – O nobre orador 
dá licença para um aparte ? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com satisfação. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Secundo as 

palavras que V. Ex.ª está proferindo em relação ao 
Prefeito Sá Freire Alvim que, estou certo traduzem o 
sentimento de todos os que acompanham sua 
eficiente administração. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente, 
depois das palavras dos Senadores Valdemar 
Santos e Leônidas Mello, penso que é mesmo todo o 
Senado que apoia meu discurso. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Permite 
V.Ex.ª um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Ouço com prazer 
o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – A  
Bancada do meu Estado também se associa à 
manifestação justíssima de V. Ex.ª ao Prefeito do 
Distrito Federal. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente, 
agradeço, também, as palavras do nobre Senador 
pelo Maranhão. 

Não sòmente o Senado, Sr. Presidente, mas a 
própria Imprensa, inclusive a da Oposição, sempre 
tão cautelosa nas criticas aos administradores, 
principalmente da Capital da República tecem loas 
ao Prefeito Sá Freire Alvim. Ontem li um suelto muito 
interessante no "O Globo" que, em resumo, é um 
hino ao atual Prefeito. Hoje, li no "Correio da Manhã" 
um comentário, a respeito, e embora não 
concordando com tôdas as premissas, aplaudo, 
sinceramente suas conclusões. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vossa 
Excelência dá licença para um aparte ? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pois não. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – É inegável 

que o novo Prefeito do Distrito Federal está se 
conduzindo com equilíbrio digno da menção honrosa 
que V. Ex.ª lhe presta. Receber de tôda a parte tão boa 
acolhida a seus atos é, sem dúvida, demonstração de 
que o Prefeito está correspondendo, realmente, à 
expectativa da população e dos homens que, como 
nós, têm responsabilidade na sua nomeação. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Registro com 
satisfação o aparte de V. Ex.ª que quando fala em 
equilíbrio é, a meu ver, o símbolo dêsse equilíbrio. O 
nobre colega, como o próprio Senado aliás, não 
costumam emitir opiniões que não sejam dentro 
dêsse equilíbrio. 

Desejo ler, o suelto publicado na conhecida 
coluna do "Correio da Manhã" que, em vários 
tópicos, analisa fatos essenciais ocorridos 
principalmente no Brasil. 

 



– 35 – 
 

Administração sem política 
 

Sempre defendemos a tese de que a 
administração de uma grande cidade, talvez o 
assunto mais complexo que existe no mundo,  
é tarefa técnica que só pode ser confiada a 
especialistas bem preparados, e nunca a políticos. 

Confessamos francamente que essa, tese, já 
não muito observada, foi derrotada: a partir de 1960, 
o Rio de Janeiro será administrado por um Prefeito 
eleito e dependente da maioria do Conselho 
Municipal, com tôdas as conseqüências infelizmente 
previsíveis. 

Como para fornecer de antemão, um contraste 
a êsse futuro duvidoso, o Presidente da República 
resolveu em boa hora nomear para o Palácio 
Guanabara um administrador apolítico. É a primeira 
vez em muitos anos, que acontece isto. E o efeito 
não tardou a surgir: o Morro de Santo Antônio, que 
resistiu a gerações inteiras de Prefeitos, já está 
quase desmontado. 

Mas há quem não goste. São os Vereadores 
que já não podem esperar a hora da politização 
completa da administração municipal. Não querem 
govêrno técnico da cidade. Estão desenvolvendo 
atividade tenaz para obrigar o Presidente da 
República a mudar o Prefeito. É bom resistir 
enquanto é tempo. 

A opinião pública precisa, para tanto, de 
aliado. E nenhum seria melhor do que o Senado, que 
aprovou a nomeação daquele Prefeito. 

Senhor Presidente, como disse, não concordo 
com tôdas as premissas. Sou político nato, sou mes-  
 

mo, talvez, político por vocação. Creio que os 
políticos podem administrar, mas os que estão 
dentro das regras da verdadeira técnica, porque, em 
países que não o nosso, há administradores políticos 
de grandes cidades, dando ótimos resultados. Não 
aceito essa premissa. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não pode 
deixar de ser. Ainda há pouco, aparteei o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti, de modo que poderia ter 
parecido inoportuno ou importuno, porque S. Ex.ª 
estava realmente, em um sentido e eu, como me 
desviei para dizer que o Ministro Mário Pinotti não 
estava no Ministério como simples cientista mas 
como homem estudioso dos problemas de saúde. 
Não podemos compreender um homem numa função 
política, se não nesse caráter, e não como apolítico, 
indiferente a solução dos problemas nacionais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pode ser um político 
no bom sentido, mas não um politiqueiro. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Daí não concordar 
com a conclusão de que o Govêrno Municipal muito 
lucrará, tendo à sua testa, procedendo da maneira 
pela qual o vem fazendo o atual gestor da Prefeitura, 
Dr. Sá Freire Alvim. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Leônidas Mello. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO (*): – Senhor 
Presidente, a Imprensa desta cidade vem noticiando 
a iniciativa tomada pelo ilustre Presidente do Instituto 
de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários,  
Dr. Heraldo Lemos, de propor ao govêrno que 
estenda aos religiosos brasileiros os benefícios  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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e o amparo da nossa, previdência social. 
Nesta hora, em que os homens públicos tanto 

se preocupam com os problemas materiais; nesta 
hora, em que o egoísmo, os interêsses e as 
ambições humanos relegam para plano secundário 
as belas coisas e as belas causas do espírito, 
conforta-nos sobremodo saber que os responsáveis 
pela administração brasileira ainda voltam suas 
vistas para problemas como êste, do mais alto 
sentido espiritual e procuram amparar aquêles 
que, desprendidos dos bens terrenos, exercem 
suas atividades, exercitam seu trabalho, realizam 
obra meritória, almejando como recompensa 
apenas a consciência de bem amar e bem servir 
ao próximo, apenas a consciência de bem amar e 
bem servir à Pátria, para bem amar e bem servir a 
Deus. 

Sr. Presidente, a religião foi, em todos os 
tempos, uma fôrça poderosa, preponderante nos 
destinos dos povos. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – E continuará 
a ser. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Dentro de nossa 
Pátria, no que nos diz respeito, basta corrermos os 
olhos pela nossa História, basta voltarmos as vistas 
para o nosso passado e, de pronto, verificaremos 
que tôda a formação de nossa nacionalidade, que 
tôda nossa evolução cultural social e, até, política, 
através dos tempos para felicidade nossa, vem-se 
fazendo sob o influxo do mais acrisolado sentimento 
religioso. 

Daí, Sr. Presidente, a simpatia que me 
mereceu a iniciativa do Dr. Heraldo Lemos, pois 
estou convencido de que nenhum serviço excedeu 
em relevância àquele desempenhado por êsse 
abnegado sacerdote, que soube plantar, fazer 
germinar, crescer e frutificar, no coração da nossa 
gente a crença, a fé em Deus. 

Só os povos que têm fé podem sentir em tôda 
a sua plenitude a alegria e a felicidade de viver. 

Não sei, Sr. Presidente, a marcha que terá a 
sugestão do Dr. Heraldo Lemos. 

No meu longínquo Piauí, há inúmeros dêsses 
casos dolorosos. 

Conheço pessoalmente vários sacerdotes, 
cujas vidas valem como exemplos de peregrinas 
virtudes, e como inexcedível testemunho de amor ao 
próximo e de trabalho. Alguns dêles foram 
excelentes professôres e, mal atingem a velhice, 
ficam inteiramente ao desamparo, entregues à 
caridade pública, quase sempre precária, falha, 
quando poderiam receber a assistência dos nossos 
Institutos de Previdência. 

Ignoro se a idéia do Dr. Heraldo Lemos, 
consubstanciada no esbôço de projeto que 
encaminhou ao Govêrno para apreciação e estudo, 
poderia, na sua totalidade, ser posta em execução, 
em face das Leis Canônicas, cujos preceitos 
desconheço. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte ? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Estou, como. todo o 
Senado, encantado com as palavras que V. Ex.ª. vem 
pronunciando, sempre com tanto acêrto e brilho. Li 
ontem em um dos nossos jornais, a seguinte 
declaração de um sacerdote: – "A nossa previdência 
social é a Providência Divina". – A frase é muito feliz. V. 
Ex.ª disse que conhece pessoalmente fatos dolorosos 
de sacerdotes sem recursos para a subsistência, 
quando ingressam na velhice. Não sei se as leis 
canônicas possibilitariam a inscrição dos padres no 
Instituto dos Comerciários. Entendo que a previdência 
social dêles é a Providência Divina; mas quero 
manifestar minha simpatia pelo gesto do Dr: He-  
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raldo Lemos, Presidente do IAPC, que é, realmente, 
nobre e generoso. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite o 
nobre orador um aparte ? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – É inegável 
que, quaisquer que sejam as circunstâncias em que 
se vejam os párocos católicos em face da Direito 
Canônico, foi gesto que enobrece, sem dúvida, o 
Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Comerciários. Ao mesmo tempo, demonstra 
espírito de justiça social, que não poderia deixar de 
abranger nossos modestos padres, os padres que 
pelo interior que conhecemos são verdadeiros 
beneméritos do campo social, trabalhando, 
desenvolvendo obra irmã da que nossas instituições 
sociais estão procurando realizar de assistência e 
amparo à velhice desprotegida. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – A iniciativa de 
estender aos ministros das confissões religiosas os 
benefícios da Previdência Social só pode merecer 
encômios. O ideal seria que, em tôda a vastidão do 
nosso território, nem um só brasileiro ficasse ao 
desamparo da legislação trabalhista. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço os 
apartes, com que ilustraram minha modesta oração 
os nobres Senadores Filinto Müller, Gomes de 
Oliveira e Gilberto Marinho. Penso que, 
efetivamente, podem surgir dificuldades na 
execução da sugestão do Dr. Heraldo Lemos. Mas 
creio que, maiores que sejam essas dificuldades, 
alguma coisa poderemos fazer nós e poderá fazer o 
Govêrno da Nação, em beneficio dêsses 
abnegados sacerdotes que fazem e sempre  
fizeram de sua vida um esfôrço ininterrup-  
 

to pelo aperfeiçoamento espiritual da humanidade. 
Desejo, Sr. Presidente, ler, para que fique 

constando dos Anais, o anteprojeto de lei, 
apresentado ao Govêrno pelo Dr. HeraIdo Lemos: 

 
Minutas de Decreto 

 
Estende aos ministros das confissões e 

membros das ordens e congregações religiosas o 
amparo da Previdência Social. 

 
O Presidente da República, usando da 

atribuição que lhe confere o art. 87, item I, da 
Constituição e tendo em vista o disposto no art. 3º 
alínea b, do Decreto-lei nº 2.122, de 9 de abril de 
1940 e o Decreto nº 32.667, de 1º de maio de 1953, 
decreta: 

Art. 1º – São extensivos aos ministros das 
confissões e membros das ordens e congregações 
religiosas os benefícios da Previdência Social, na 
qualidade de segurados facultativos do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, 
mantidos os casos de contribuição obrigatória já 
previstas em lei. 

Art. 2º – As inscrições serão requeridas: 
a) pelos sacerdotes seculares e demais 

ministros, individualmente, mencionando a igreja 
onde servem; 

b) pelo Superior da Congregação, com 
referência aos padres regulares seus congregados, 
com a manifestação de concordância, pela 
Congregação, das inscrições que requerer; 

c) pelas Ordens ou Congregações a que 
pertençam, com referência às Irmãs Religiosas. 

Art. 3º – O recolhimento das contribuições, 
obedecidos os valores mínimo e máximo  
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fixados pela legislação em vigor, far-se-á ao Órgão 
Local do Instituto, na forma das instruções vigentes: 

a) pelos sacerdotes seculares e demais 
ministros, individualmente, recolhendo em dôbro as 
contribuições devidas; 

b) pelas Ordens e Congregações, de seus 
congregados, recolhendo as duas cotas de 
contribuição. 

Art. 4º – Terão sua inscrição assegurada no 
IAPC, como segurados facultativos: 

a) os Capelães das Fôrças Armadas, quando 
não amparados pela legislação respectiva; 

b) os sacerdotes seculares e demais ministros 
e os padres regulares congregados que, lecionando 
em estabelecimentos industriais, estejam excluídos 
da obrigatoriedade de filiação ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 

Art. 5º – As inscrições requeridas, na 
conformidade dêste Decreto, dentro do prazo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da data de  
sua publicação, serão aceitas independentemente  
de limite de idade e da realização de exame  
médico. 

Parágrafo único. Decorrido êsse prazo, as 
inscrições obedecerão ao limite de idade e à 
exigência do prévio exame de saúde, nos têrmos dos 
artigos 5º e 26 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 32.667, de 1º de maio de 1953. 

Art. 6º – O prazo de carência, para a obtenção 
dos benefícios regulamentares, será o estabelecido 
pela legislação em vigor. 

Art. 7º – O presente decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, proferindo 
estas poucas palavras, peço ao Senado que, em 
tempo oportuno, dispense sua alta atenção a êsse 
problema, que reputo da maior relevância, social e 
que está inspirado na maior pureza e na maior 
nobreza de sentimentos. 

Ao encerrar esta minha oração, dirijo ao 
Presidente do Instituto dos Comerciários o meu 
aplauso à sua nobre iniciativa em benefício dos 
religiosos brasileiros, o que vale dizer em benefício 
da Pátria brasileira. (Muito bem; muito bem. Palmas. 
O orador é cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Leônidas Mello, o 
Sr. Apolônio Salles deixa a Presidência, assumindo-a 
o Sr. Domingos Vellasco. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Waldemar Santos, quarto orador inscrito. 

O SR. WALDEMAR SANTOS (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente. Há dias, encontra-se 
nesta Capital, uma comissão interpartidária de 
Deputados Estaduais do meu Estado, composta dos 
Deputados João Clímaco de Almeida, Petrônio Portela 
Nunes, Costa Andrade, Ezequias Costa, Cleanto 
Jales de Carvalho e Alberto de Moura Monteiro, que 
veio até aqui, com a finalidade de se avistar com Sua 
Excelência o Sr. Presidente da República, no sentido 
de solicitar amparo imediato para a lavoura e 
construção de obras de grande relevância para 
socorrer aos nordestinos, daquela região. 

Em companhia da referida comissão e de 
outros representantes federais, do meu Estado, 
estive ontem, à noite, no Catete, onde foi entregue 
ao Presidente Juscelino um memorial, assinado pela 
Comissão Estadual de Deputados. 
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Como representante do Piauí, diante da 
permanência nesta Capital da citada Comissão, não 
podia deixar de, também da tribuna do Senado, 
manifestar a minha inteira solidariedade às justas 
reivindicações dos meus conterrâneos e secundar o 
meu veemente apêlo ao eminente Presidente 
Juscelino, que tem sido um grande amigo dos 
nordestinos, para que mais uma vez dê o seu 
decidido e valioso apoio, autorizando imediatamente 
as medidas solicitadas no citado memorial. 

A situação do meu Estado, embora tenha 
caído algumas chuvas, continua ainda de maneira 
aflitiva tendo em vista a grande perda sofrida pelos 
criadores, em virtude da estiagem prolongada e 
ainda mais com a agravante dos preços excessivos 
dos cereais, impossibilitando aos pobres lavradores 
iniciarem as suas plantações. 

Como vêem meus ilustres colegas, o 
nordestino sofre por falta de chuvas; quando surge o 
precioso líquido, a calamidade continua, pois o que 
ganha dá apenas para o sustento cotidiano de sua 
família. Urge por conseguinte, amparo do Govêrno, 
na distribuição de sementes para que possa ao 
menos contribuir para, na esperança de um bom 
inverno, colhêr o fruto necessário para a manutenção 
de sua família. 

Aproveitando esta oportunidade, quero, 
também, da tribuna, trazer o meu justo apêlo para 
que as subvenções destinadas às instituições do 
meu Estado sejam liberadas antes do fim do ano, 
uma vez que elas vivem do amparo das mesmas. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite-me 
V.Ex.ª um aparte ? 

O SR. WALDEMAR SANTOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Associo-me a 
V.Ex.ª no apêlo que dirige a S. Ex.ª o Sr. Presidente 
da República. Efetivamente, nosso Estado precisa 
que o Chefe da Nação, atente para a situação 
angustiante exposta, ontem à noite, por V. Ex.ª e os 
demais ilustres Deputados que compareceram ao 
Palácio do Catete. Solicito, outrossim, libere S. Ex.ª 
as verbas correspondentes às subvenções votadas 
por nós, nesta Casa, pois muitas das instituições 
favorecidas vivem exclusivamente dêsses auxílios, 
que até o presente momento não receberam. 

O SR. WALDEMAR SANTOS: – Agradeço o 
aparte de. V. Ex.ª que corrobora minhas afirmações. 
Como nordestino, conhece, como eu, a situação 
aflitiva do Piauí. 

(Lendo) 
Recebi, há dias, telegramas de Picos, minha 

cidade natal, da Superiora do Instituto Monsenhor 
Hipólito, Irmã Eulália, pedindo a minha colaboração, 
uma vez que referido estabelecimento de ensino, 
falta ainda receber cêrca de quatrocentos mil 
cruzeiros. Posso afiançar que o estabelecimento a 
que me refiro vive exclusivamente das subvenções, 
acontecendo muitas vêzes, no período de férias, 
passar momentos vexatórios, sendo necessário até 
famílias caridosas da minha terra enviarem 
presentes que elas utilizam em leilões a fim de fazer 
numerário para a sua manutenção. É o único 
estabelecimento no gênero nesse município de mais 
40 mil habitantes, estando construindo o seu prédio 
apropriado, à custa de verbas orçamentárias, a fim 
de poder instalar os seus cursos normal e ginasial. 

Concluindo, Sr. Presidente, as minhas 
considerações, tenho a convicção de que o Sr. 
Presidente da República, que tem sido solícito às  
  



– 40 – 
 

boas causas, procurará atender os justos reclamos 
dos piauienses. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão. 

Designo para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 201, de 1958, que altera o quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e 
dá outras providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 585, de 1958, do Sr. 
Domingos Vellasco e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão de 16 do mês em curso), 
dependendo de pareceres das Comissões: de 
Serviço Público Civil; e de Finanças. 

2 – Votação, em discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00,  
 

destinado à comemoração do bicentenário da 
criação do Municipio de Rio Pomba, no Estado de 
Minas Gerais, tendo Parecer Favorável sob nº 609, 
de 1958, da Comissão de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 18, de 1958, de autoria da Comissão 
Diretora, que põe à disposição da Presidência da 
República o Redator, PL-6, da Secretaria do 
Senado Federal, Antônio Carlos Bandeira, tendo 
Parecer (nº 631, de 1958) da Comissão de 
Constituição e Justiça favorável com a emenda 
que oferece. 

4 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sôbre a Mensagem nº 
205, de 1958, pela qual o Sr. Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do nome 
do Dr. Américo Godoy Ilha para exercer o cargo de 
Ministro do Tribunal Federal de Recursos na  
vaga do Ministro Caetano Estelita Cavalcanti 
Pessoa. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas.  

 



3ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI 
 

SUMÁRIO 
 

PROJETOS DE LEI CHEGADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Lourival Fontes. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 

Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto MüIler. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. – (44). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 44 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de Segundo 

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

O Sr. Quarto Secretário, servindo de Primeiro, 
dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
 

Da Câmara dos Deputados ns. 1.443, 1.452 e 
1.453, encaminhando autógrafos dos seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 212, DE 1958 
 

(Nº 1.279-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Estende aos funcionários ou  
empregados do Conselho Fede- 
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ral de Engenharia e Arquitetura e dos Conselhos 
Regionais os benefícios de que gozam, ou venham a 
gozar, os funcionários civis da União. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os funcionários ou empregados do 

Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, bem 
assim os dos Conselhos Regionais, continuam 
sujeitos ao disposto no art. 2º do Decreto-lei nº  
3.347, de 12 de junho de 1941, sendo-lhes 
extensivos todos os benefícios e vantagens, inclusive 
de aposentadoria e pensão, de que gozam, ou 
venham a gozar, os funcionários públicos civis da 
União, aos quais se equiparam para êsses efeitos. 

Art. 2º – Os funcionários ou empregados, a 
que se refere esta lei, contribuirão para o Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado 
de maneira sempre idêntica à que estiver 
estabelecida, pela legislação vigente, para os 
funcionários públicos civis da União. 

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

Às Comissões de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 213, DE 1958 
 

(Nº 4.375-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Concede auxílios especiais anuais ao Colégio 
Salesiano Santa Rosa e à Escola Industrial Dom 
Bosco, de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedido ao Colégio  

Salesiano Santa Rosa, de Niterói, para a  
reforma e ampliação de suas instalações e da  
Escola Industrial Dom Bosco, ao mesmo 
 

anexa, o auxílio especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de cruzeiros), por três anos sucessivos. 

Parágrafo único. O auxílio de que trata êste 
artigo será obrigatòriamente incluído no Orçamento 
do Ministério da Educação e Cultura no próximo 
exercício financeiro. 

Art. 2º – A entidade beneficiária deverá 
requerer o pagamento apresentando o plano  
de aplicação, e prestando contas na forma 
estabelecida pela lei para as subvenções 
extraordinárias. 

Art. 3º – É concedido à Escola Industrial  
Dom Bosco, anexa ao Colégio Santa Rosa,  
através do Ministério da Educação e Cultura,  
a começar do próximo exercício financeiro,  
o auxílio mínimo anual de Cr$ 3.000.000,00  
(três milhões de cruzeiros), variável com o salário 
mínimo local, para sua manutenção e 
desenvolvimento. 

Art. 4º – A entidade beneficiária apresentará 
anualmente ao Ministério da Educação e Cultura o 
relatório de suas atividades, e o balanço financeiro. 

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Educação e Cultura e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 214, DE 1958 
 

(Nº 5-B, de 1955, na Câmara dos Deputados) 
 
Aplica aos Prefeitos Municipais, no que 

couberem, as disposições da Lei nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950, que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São crimes de responsabilidade dos 

Prefeitos Municipais: 
1 – atentar contra a Constituição da República 

ou a do respectivo Estado; 
2 – negar execução às leis federais, estaduais 

ou municipais; 
3 – incidir nas infrações previstas nos arts. 312 

a 327 do Código Penal; 
4 – praticar qualquer dos atos punidos na 

legislação federal sôbre eleições e sôbre defesa do 
Estado e da ordem política e social; 

5 – impedir, por qualquer meio, o efeito dos 
atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário ou 
negar–lhes cumprimento no que depender do 
exercício de suas funções. 

6 – obstar, de qualquer modo ao 
funcionamento regular de serviço público da União 
ou do Estado, quer executado diretamente quer por 
via de concessão; 

7 – opor–se às ordens emanadas de 
autoridade federal ou estadual, no exercício da 
respectiva competência; 

8 – recusar fé aos documentos públicos; 
9 – criar distinções entre brasileiros ou 

preferências em favor de uns contra outros Estados 
ou municípios; 

10 – estabelecer ou subvencionar cultos 
religiosos, sem prejuízo de colaboração recíproca em 
prol do interêsse coletivo na forma da lei, ou lhes 
embaraçar o exercício; 

11 – opor-se, diretamente, por si ou 
subordinados, ou em concêrto com outras 
autoridades, ao livre exercício da Câmara dos 
Vereadores; 

12 – omitir ou retardar dolosamente  
a publicação das leis e resoluções da Câmara  
dos Vereadores, ou deixar de prestar-lhe dentro  
em 20 (vinte) dias, as informações que solicitar; 

13 – não apresentar à Câmara dos 
Vereadores, nos prazos da lei, a proposta de 
orçamento ou contas documentadas, relativas ao 
exercício anterior, bem como não lograr aprovação 
das mesmas contas por motivo de emprêgo ilícito 
dos dinheiros públicos; 

14 – exceder ou transportar, sem autorização 
da Câmara dos Vereadores, as verbas do 
orçamento, bem como realizar o seu extôrno ou 
infringir disposição da mesma lei; 

15 – ordenar despesas não autorizadas por lei 
ou sem observância de suas prescrições; 

16 – abrir crédito em desacôrdo com a lei ou 
com as suas formalidades; 

17 – contrair empréstimos, emitir apólices, ou 
efetuar operação de crédito sem autorização legal; 

18 – deixar de cumprir obrigação prevista em 
lei federal para aplicação do art. 15, § 4º, da 
Constituição da República; 

19 – negligenciar a arrecadação das rendas, 
impostos e taxas, bem como a conservação do 
patrimônio municipal; 

20 – alienar bens municipais, arrendá-los ou 
dá-los em comodato, sem permissão legal ou 
empenhar renda pública, sem que preceda 
autorização dos poderes competentes. 

21 – utilizar-se, em proveito próprio ou de 
terceiros, de bens públicos; 

22 – servir-se de autoridades sob sua 
subordinação para praticar abuso de poder, ou 
tolerar que essas autoridades o pratiquem sem 
repressão sua; 

23 – violar qualquer direito ou garantia 
individual constante do art. 141 da Constituição da 
República ou de lei complementar do art. 157 da 
mesma Constituição; 

24 – expedir ordem contrária à disposição 
expressa em lei; 

25 – ausentar-se do município sem licença  
da respectiva Câmara, nos casos prescritos  
em lei estadual ou municipal, bem como 
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permanecer fora do território de sua jurisdição por 
mais tempo que o concedido; 

26 – proceder de modo incompatível com a 
dignidade, a honra e o decôro do cargo. 

Art. 2º – Os crimes definidos nesta lei,  
ainda quando simplesmente tentados, são  
passíveis da pena de perda do cargo, com 
inabilitação até cinco anos, para o exercício de 
qualquer função. 

Parágrafo único. A imposição da pena  
referida, neste artigo não exclui o processo  
e julgamento do acusado por crime comum  
perante a justiça ordinária, nos têrmos das leis 
processuais. 

Art. 3º – Os prefeitos municipais serão 
processados e julgados, nos crimes de 
responsabilidade, pelo modo previsto na Constituição 
e nas leis estaduais. 

Art. 4º – Nos Estados, onde as Constituições 
ou as leis orgânicas não determinarem o  
processo nos crimes de responsabilidade dos 
Prefeitos, observar-se-ão, para os respectivos atos, 
no que lhes fôr aplicável e enquanto perdurar a 
omissão do legislador competente, as normas 
estabelecidas na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950. 

Parágrafo único. Quando não dispuser de 
outra forma a legislação estadual, o julgamento 
incumbirá à Câmara dos Vereadores, que só poderá 
proferir sentença condenatória pelo voto de dois 
terços dos seus membros; e da sentença caberá 
recurso de ofício, com efeito suspensivo, para a 
Assembléia Legislativa. 

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data' de 
sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 

PARECER 
Nº 632, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças ás Emendas ns. 1, 

2, 3 e 4, do Plenário, oferecidas ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 107, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 3.000.000,00, 
como auxílio à Biblioteca da Faculdade Nacional de 
Medicina da Universidade do Brasil. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O Projeto de Lei da Câmara n° 107, de 1958, 

volta à exame desta Comissão de Finanças para que 
se pronuncie sôbre as emendas que lhe foram 
oferecidas em Plenário. 

Essas emendas são em número de quatro e 
versam sôbre o seguinte: 

A Emenda nº 1, de autoria do eminente 
Senador Lino de Mattos, autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros), como auxílio à Biblioteca da Escola 
Agrícola da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, no Estado de São Paulo. 

A Emenda nº 2, cuja signatário é o eminente 
Senador Coimbra Bueno, autoriza a abertura de igual 
crédito (Cr$ 2.000.000,00), para o Museu das 
Bandeiras, em Goiás, e destinado a aquisição e 
instalação de motivos históricos, do período colonial. 

A Emenda nº 3, subscrita pelo eminente 
Senador Apolônio Sales, propõe que seja o Poder 
Executivo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) 
como auxílio à Biblioteca da Universidade Rural de 
Pernambuco. 

Finalmente, a Emenda nº 4, do  
eminente Senador Fernandes Tá- 
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vora, propõe que seja autorizada a abertura  
do crédito especial de Cr$. 5.000.000,00 (cinco 
milhões de cruzeiros) como auxílio à Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, 
sendo Cruzeiros 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros) para a Biblioteca e; Cruzeiros 2.000.000,00 
(dois milhões de Cruzeiros) para a 3ª Cadeira de 
Clínica Médica. 

Como vemos, as emendas, salvo a de nº 2, e a 
de nº 4, objetivam autorizar a abertura de créditos 
especiais para bibliotecas universitárias, com isso 
coincidindo com o proposto do projeto, que é o de 
autorizar a abertura de crédito especial para a 
biblioteca da Faculdade Nacional de Medicina, da 
Universidade do Brasil. 

A Comissão de Finanças, embora tendo 
sempre em vista a situação financeira do País, tem 
admitido como justas e procedentes as emendas 
propostas, pelos Senhores Senadores, que 
acrescentam créditos para fins semelhantes aos 
contidos em projetos vindos da Câmara dos 
Deputados. 

É o caso, por exemplo, das Emendas 1 e 3, 
que se referem a bibliotecas de outras entidades 
universitárias, à semelhança do que dispõe o projeto 
em causa, por nós já examinado, e que mereceu 
parecer favorável. 

As emendas acima citadas, parece-nos, a 
Comissão de Finanças poderá, sem constrangimento, 
oferecer parecer favorável. 

Já o mesmo não acontece em relação  
às Emendas de números 2 e 4 a primeira porque 
procura dotar um museu (Museu das Bandeiras),  
de Goiás; e a segunda, porque pretende fazer  
o mesmo com a 3ª cadeira de Clinica  
Médica da Faculdade Nacional de Medicina  
da Universidade do Brasil, alterando o  
crédito especial proposto, no projeto para  
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros). 

Proclamamos as altas finalidades das Emendas 
em aprêço (números 2 e 4), mas, parece-nos, fogem 
inteiramente ao contexto do projeto, se nos afigurando, 
assim, sob certos aspectos, àquele impertinentes. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável às Emendas números 1 e 3; e 
de parecer contrário às de números 2 e 4. 

Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Lameira Bittencourt. – Ary Vianna. – Lima 
Guimarães. – Lino de Mattos. – Moura Andrade. – 
Francisco Gallotti. – Othon Mäder. 

 
EMENDA A QUE SE REFERE O 

PARECER SUPRA 
 

EMENDA Nº 1 
 

Acrescente-se ao art. 1º o parágrafo seguinte: 
Parágrafo único. É, igualmente, autorizado o 

Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, 
o crédito especial de Cruzeiros 2.000.000,00 (dois 
milhões de cruzeiros) como auxílio à biblioteca da 
Escola Agrícola da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, no Estado de São Paulo. 

 
Justificação 

 
Amparar iniciativas que visem melhorar e 

aprimorar a educação no setor agrícola nacional 
constitui ato de alcance patriótico. Esta a razão da 
presente emenda. 

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 
1958. – Lino de Mattos. 

 
EMENDA 

Nº 2 
 

Acrescente-se ao art. 1º. 
"... bem como dois milhões de  

cruzeiros (Cr$ 2.000.000,00), para 
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o "Museu das Bandeiras", em Goiás, e destinados à 
aquisição e instalação de motivos históricos, da era 
colonial. 
 

Justificação 
 

O Patrimônio Histórico e Estatístico Nacional, 
procedeu, por volta de 1947, ao tombamento dos 
principais edifícios coloniais da antiga Vila Boa, ex-
Capital da Província e mais tarde do Estado de 
Goiás, e um dos marcos avançados plantados pelos 
Bandeirantes nos sertões. 

Entre os edifícios assim beneficiados, incluiu-
se um dos mais puros monumentos da era colonial – 
a antiga "Casa da Câmara" e "histórica Cadeia 
Pública" – com cêrca de duzentos anos de 
existência. Desde então, os esforços e dedicação de 
autoridade promoveram a restauração do antigo 
prédio da União, bem como a criação e instalação, 
no mesmo, do "Museu das Bandeiras" que está 
destinado a ser um dos mais importantes  
e autênticos estabelecimentos no gênero no  
País. Entretanto, sua concretização vem sendo 
protelada por falta de verba para a aquisição  
de peças e obras raras, muitas delas retidas até  
hoje em Goiás, por iniciativa de entusiastas  
do Museu, mas que com o tempo correm o risco  
de serem desviadas para outras regiões, 
desbaratando-se, assim, um grande patrimônio da 
Nação. 

Sala das Comissões, em 10 de novembro de 
1958. – Coimbra Bueno. 
 

EMENDA 
Nº 3 

 
Acrescente-se, em seguida ao artigo 1º: 
Art.     É, igualmente, o Poder Executivo 

autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 
 

(um milhão e quinhentos mil cruzeiros) como auxílio 
à biblioteca da Universidade Rural de Pernambuco. 

 
Justificação 

 
A biblioteca da Universidade Rural de 

Pernambuco não está convenientemente aparelhada 
para atender ao relevantíssimo papel que cabe àquela 
Universidade, como órgão de formação profissional 
para as atividades agrárias no Nordeste do Brasil. 

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 
1958 – Apolônio Salles. 

 
EMENDA 

Nº 4 
 

Artigo 1º: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros) como auxílio à Faculdade do Brasil sendo: 

Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) 
para a Biblioteca; 

Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) 
para a 3ª Cadeira de Clínica Médica". 

 
Justificação 

 
A 3ª Cadeira de Clínica Médica não dispõe de 

aparelhamento necessário para a realização da sua 
tarefa. 

É justamente para melhorar-lhe o equipamento, 
dotando a cadeira dos elementos correspondentes às 
modernas técnicas de diagnóstico; inclusive laboratórios 
de pesquisas bioquímicas, que ora oferecemos a 
presente emenda. 

Dentro das dotações orçamentárias normais 
não tem sido possível a obtenção dêsses elementos, 
  



– 47 – 
 
apesar dos esforços infatigáveis do ilustre titular da 
Cadeira, Professor Luiz Feijó. 

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 
1958 – Fernandes Távora. 

 
PARECERES 

NS. 633 e 634, DE 1958 
 

Nº 633, de 1958 
 

Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 130, de 1958, que concede 
isenção de direitos, Imposto de Consumo e taxas 
aduaneiras para a importação de 8.400.000 kg. de 
gêneros alimentícios doados pela War Relief Service 
(N.C.W.C.). 

 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1958, 

concede isenção de direitos, Impôsto de Consumo e 
taxas aduaneiras para a importação de duas mil 
toneladas de leite em pó, duas mil e quatrocentas de 
queijo, duas mil de farinha de trigo e duas mil de 
farinha de milho doadas ao povo brasileiro, através 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela 
War Relief Service (N.C.W.C.), organização 
filantrópica dos Estados Unidos da América. 

Conforme salienta o Autor do projeto, 
Deputado Nelson Monteiro, a aludida organização já 
nos doou anteriormente, mais de seis mil toneladas 
de gêneros alimentícios diversos, como leite em pó, 
queijo, manteiga, azeite, farinha de trigo e de milho, 
os quais foram distribuídos conscienciosa e 
gratuitamente entre os necessitados de todos os 
País e em particular do Polígono das Sêcas. 

As isenções previstas no projeto  
têm sido concedidas em numerosos  
casos análogos submetidos à apre- 
 

ciação desta Casa, não apresentando ônus de 
caráter financeiro para os País. 

Por outro lado, nenhum efeito desestimulante 
sofrerá a produção nacional de tais gêneros, pois as 
quantidades doadas são relativamente pequenas e 
se destinam a fins não comerciais. 

Assim pensando, concluo pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Sessões, em 12 de novembro de 
1958. – Carlos Lindenberg, Presidente. – Juracy 
Magalhães, Relator. – Fernandes Távora. – Lima 
Teixeira. – Argemiro de Figueiredo. – Leônidas Mello. 

 
Nº 634, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei nº 130, de 1958. 
 
Relator: Sr. Vivaldo Lima. 
O presente Projeto de Lei nº 130, de 1958, 

oriundo da Câmara dos Deputados, concede isenção 
de direitos, Impôsto de Consumo e taxas aduaneiras, 
exceto a de previdência social, para a importação de 
2.000.000 quilos de leite em pó, 2.400.000 quilos de 
queijo, 2.000.000 quilos de farinha de trigo e 
2.000.000 quilos de farinha de milho doados ao povo 
brasileiro através da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, pelo War Relief Service (N.C.W.C.). 

Trata-se de bens não comerciáveis, para 
serem distribuídos entre os necessitados nos 
diferentes pontos do Brasil, e que foram doados pela 
War Relief Service (N.C.W.C.) organização 
filantrópica dos Estados Unidos da América do Norte 
que em outras oportunidades tem feito dádivas 
semelhantes. 

Ainda na Câmara, dos Deputados, a  
Comissão de Constituição e Justiça ofereceu  
ao projeto uma emenda mandando excluir do fa- 
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vor a taxa de previdência social, sob o fundamento 
de que tal exclusão integraria a proposição em 
estudo nas normas que disciplinam a matéria. 

Ocorre, porém, que àquela época (9 de julho 
de 1957) não estava em vigor a Nova Tarifa das 
Alfândegas – Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957, 
a qual extinguiu a Taxa de Previdência Social e criou 
a Taxa de Despacho Aduaneiro (artigo 6). 

Assim, opinamos favoràvelmente ao projeto 
em causa com a seguinte emenda: 

 
EMENDA 

Nº 1-C 
 

No artigo 1º do projeto onde se diz: "Taxa de 
Previdência Social" – Diga-se: 

"Taxa de Despacho Aduaneiro". 
Êste é o parecer. 
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 

1958. – Vivaldo Lima. Presidente em exercício e 
Relator. – Ary Vianna. – Francisco Gallotti. – Lameira 
Bittencourt. – Othon Mäder. – Daniel Krieger. – 
Moura Andrade. – Lino de Mattos. – Carlos 
Lindenberg. 
 

PARECER 
Nº 635, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei nº 164, de 1958, da Câmara dos Deputados, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Tribunal de 
Contas, o crédito especial de Cr$ 23.600.702,20 para 
atender a despesas decorrentes da Lei nº 3.334, de 
10 de setembro de 1957. 

 
Relator: Sr. Vivaldo Lima. 
O projeto de lei em estudo autoriza o Poder 

Executivo a abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédi- 
 

to especial de Cr$ 23.600.702,20 (vinte e três milhões, 
seiscentos mil, setecentos e dois cruzeiros e vinte 
centavos) para atender a despesas correspondentes 
ao presente exercício financeiro, com diferença de 
vencimento, gratificação adicional, gratificação de 
função e salário-família, decorrentes da execução da 
Lei nº 3.334, de 10 de dezembro de 1957. 

Êste diploma legal ampliou o quadro de 
pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas, e isso 
quando a lei maior para o exercício financeiro em 
execução já estava promulgada. 

Daí, a providência adotada, pelo referido 
órgão, de solicitar (Ofício nº 492 – P-59) ao 
Congresso Nacional e abertura do supra mencionado 
crédito especial. 

Trata-se, como se vê, de propiciar meios para 
a justa observância do disposto na citada Lei nº 
3.334, de 10 de dezembro de 1958, uma vez que a 
verba consignada no presente orçamento não 
comporta o atendimento das despesas acrescidas 
pelo referido diploma legal. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
projeto de Iei em causa. 

Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 
1958. – Vivaldo Lima, – Presidente em exercício e 
Relator. – Moura Andrade. – Ary Vianna. – Lameira 
Bittencourt. – Daniel krieger. – Othon Mäder. – 
Francisco Gallotti. – Lino de Mattos. – Carlos 
Lindenberg. 

 
PARECER 

Nº 636, DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto  

de Lei da Câmara nº 205, de 1958, que  
revigora a vigência dos créditos especiais de  
Cr$ 150.000.000,00 e Cr$ 120.000.000,00  
para atender às despesas com as obras 
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e instalações da usina termelétrica e da mina de 
Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 205, de 1958, 

encaminhado ao Congresso Nacional pela 
Mensagem nº 127, de 21 de maio de 1958, do Sr. 
Presidente da República, revigora a vigência dos 
créditos especiais de Cr$ 150.000.000,00 e Cr$ 
120.000.000,00, abertos pelos Decretos ns. 31.481 e 
39.607, respectivamente, de 18 de setembro de 1952 
e 18 de julho de 1956. 

A exposição de motivos do Sr. Ministro  
da Fazenda, que deu ensejo á referida mensagem, 
oferece razões suficientes para o revigoramento  
dos créditos especiais em aprêço, ambos 
relacionados com as obras e instalações da Usina 
Termelétrica de Candiota, no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O projeto de lei em causa por conseguinte, 
procura, apenas, prevenir possíveis contratempos 
que venham atrasar, ainda mais, a construção da 
mencionada unidade industrial, sôbre cuja 
importância não paira a menor dúvida. 

O recurso à revalidação de créditos especiais, 
não aplicados em época oportuna, é processo dos 
mais normais e corretos de qualquer administração 
financeira, sendo esta a razão pela qual a Comissão 
de Finanças, a nosso ver, nada pode contrapor ao 
pretendido pelo Poder Executivo, até porque os 
créditos em lide se acham vinculados a contratos de 
serviços e obras em plena vigência. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 23, de 1958. 

Sala das Comissões, em 18 de dezembro  
de 1958. – Vivaldo Lima, Presidente. –  
Daniel Krieger, Relator. – Mathias Olympio. – Othon 
 

Mäder. – Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. – 
Moura Andrade. – Lameira Bittencourt. – Ary Vianna. 
– Paulo Fernandes. 

 
PARECER 

Nº 637, DE 1958 
 

Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 193, de 1958, que altera 
disposições da Lei nº 2.657, de 1º de dezembro de 
1955, que regula as promoções dos oficiais do 
Exército e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
O Sr. Ministro da Guerra, em Exposição de 

Motivos ao Sr. Presidente da República, mostrou a 
necessidade de alterar alguns dispositivos da Lei nº 
2.657-55, visto que surgiram certas dificuldades para 
a execução da mesma, gerando intranqüilidade e 
descontentamento entre os oficiais. 

Daí o presente projeto, cujo objetivo é, 
precisamente, corrigir essa situação que gerou, 
inclusive, diversos recursos ao Poder Judiciário. 

As alterações atingem os artigos 8º, 9º, 11, 13, 
20, 35, 39, 40, 41 e § § 1º, 53, 63, 72 e 73 e 
atendem, com eqüidade às aspirações dos oficiais 
do Exército, visto que tornam mais justo o critério a 
ser obedecido para as promoções. 

Aliás, as modificações propostas resultaram 
de estudos feitos pelos órgãos técnicos do Ministério 
da Guerra, que, para tanto, examinaram as queixas e 
os casos decorrentes da execução dos preceitos que 
agora são alterados. 

O projeto é, portanto, oportuno e necessário, 
e, assim sendo, opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões. – Onofre Gomes, 
Presidente. – Caiado de Castro, Relator. – Pedro 
Ludovico. – Moreira Filho. 
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O SR. PRESIDENTE: – Esta finda a leitura do 
Expediente. 

Sôbre a mesa dois requerimentos de urgência. 
São lidos os seguintes requerimentos: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 586, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156 § 3º, combinado  

com o art. 126, letra "j", do Regimento Interno 
requeremos urgência para o Projeto de Lei  
da Câmara nº 174, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul. 

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 
1958. – Gilberto Marinho. – Filinto MüIler. – João 
Villasbôas. – Gaspar Velloso. – Ary Vianna. – 
Mourão Vieira. – Argemiro de Figueiredo. – Paulo 
Fernandes. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 587, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado com 

o art. 126, letra "j", do Regimento Interno, 
requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 167, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 18 de dezembro  
de 1958. – Waldemar Santos. – Gilberto Marinho. 
 – Domingos Vellasco. – Arlindo Rodrigues. – 
Moreira Filho. – Onofre Gomes. – Rui Palmeira. – 
Sebastião Archer. – Saulo Ramos. – Ezechias da 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos que 
acabam de ser lidos serão votados depois da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, por cessão do nobre Senador Leônidas 
Mello, primeiro orador inscrito. 

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

O Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 
presidência, assumindo-a o Sr. Freitas Cavalcanti. 
(Pausa). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 
segundo orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 

terceiro orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Apolônio 

Salles, quarto orador inscrito. 
O SR. APOLÔNIO SALLES (*): – Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, vou novamente falar sôbre o Nordeste, 
mas não mais sôbre a tragédia das sêcas. Tanto se fala 
sôbre essa calamidade que já quase não impressiona. 

Vou referir-me ao Nordeste, mas apenas à área 
de Pernambuco sujeita à estiagem. Não analisarei o que 
se passa no sertão pernambucano, no que diz respeito 
às conseqüências da sêca prolongada, dos invernos 
tardios e da impossibilidade da vida rural normalizada. 
Desejo apenas dar ao Senado uma idéia geral e ligeira 
da situação pernambucana no tocante à sua agricultura 
nas suas três regiões. 

Todos sabem que Pernambuco é um Estado 
com configuração geográfica sui generis. Sua costa 
mal atinge duzentos quilômetros; banhada pelo 
oceano, está sujeita a um regime mais normal de chu- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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vas até alguns, quilômetros para dentro. Em  
alguns trechos, 80 quilômetros do litoral  
noutros um pouco menos; também em algumas 
pontas mais ao Norte, começa a chamada Zona do 
Agreste. Só depois, numa transição quase 
imperceptível, chega-se à chamada Zona do  
Sertão. 

Dividem, ainda, os geógrafos, a própria  
Zona, do Sertão, em três subregiões: o Sertão  
do Araripe, o Alto Sertão e o Sertão do São 
Francisco. 

Não desejo, descer a essas minudências; 
quero, apenas, mostrar ao Senado as dificuldades 
administrativas de Pernambuco. Com um litoral de 
pouco mais de senta e cinqüenta quilômetros, 
aprofunda-se o território do Estado para o interior 
numa extensão de mais de 700 quilômetros. É, 
portanto, uma cunha que penetra a zona sêca do 
Nordeste Brasileiro. 

Que acontece, então? 
A zona litorânea adensa as populações;  

para ali acorrem as populações, em têrmo tais  
que, no litoral pernambucano e na Zona da  
Mata – agora considerada quase uma região  
única, se apinham mais de dois milhões e meio  
de habitantes, numa densidade de população  
que passa de 150 habitantes por quilômetros 
quadrado. 

Surge depois, o Agreste, com uma densidade 
de população acima de sessenta habitantes por 
quilômetro quadrado. Logo após, o Sertão 
pernambucano com uma rarefação extraordinária; 
com 69 quilômetros quadrados tem apenas um 
milhão de habitantes, quando três milhões se 
adensam no litoral, mata e agreste. 

Vêem os Srs. Senadores que problemas 
administrativos não há para uma região como essa, 
em que pressionam econômica e socialmente  
zonas cada vez mais sêcas e improdutivas e  
onde o homem exerce diàriamente atos de herois- 
 

mos à troca de uma produção material muito 
pequena. 

Pernambuco é o Estado nordestino que possui 
a maior região árida afastada do litoral. Nela o 
funcionalismo, do mais humilde ao de maior 
responsabilidade, para o desempenho da sua missão 
tem que resignar-se ao mais estarrecedor contraste 
com os extremos do pauperismo generalizado. 

E é nessa região onde se encontram as 
últimas reservas de terras aproveitáveis para a 
lavoura. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, êsse 
problema vem nos preocupando não de hoje, mas de 
largo tempo. Tive ensejo de fazer o cômputo 
generalizado e, ao mesmo tempo, minucioso, de 
tôdas as áreas de lavouras de Pernambuco, nas 
zonas do Litoral da Mata e do Agreste, e verifiquei 
que sobram aí geograficamente, apenas 800 mil 
hectares de terra, para a expansão da agricultura 
nessa região onde as chuvas ainda não são apenas 
esperanças. O resto, a grande área ainda 
colonizável, grande área cultivável encontra-se em 
pleno Sertão e no Sertão em que o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas ainda não se 
fixou. Basta dizer que o único açude imensurável, 
porque comporta 500 milhões de metros cúbicos de 
água, é o Poço da. Cruz, que levou 22 anos em 
construção, concluído agora graças ao impulso direto 
e dinâmico do Sr. Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. Êsse açude está recebendo água. Não 
tem ainda nem um têrço da água prevista, porque 
apesar da bacia hidrográfica ser suficiente e a 
construção hidráulica ser bastante, a inclemência do 
céu ainda não se fêz em chuvas torrenciais que 
enchessem o grande reservatório. 

Ainda sem canais de irrigação está êle à 
margem da rodovia que conduz ao Recife e ao São 
Francisco. 

Conforme já declarei, as verbas previstas para 
a construção dos canais tiveram que ser utilizadas, 
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de vez que não eram específicas, para a conclusão 
mais rápida da obra. Não sei se foi certo. Estou de 
tal maneira descrente do sentido agronômico do 
DNOCS, que preferia tivessem feito os canais e 
esperado pelos recursos para o término do açude. 
Em todo caso, o açude está feito; pelos canais, ainda 
estamos esperando. 

Assim é o Sertão! Em 69 mil quilômetros 
quadrados Poço da Cruz é o único lago sem canais. 
Não fôra a Providência Divina que nos deu na 
fronteira sul de Pernambuco, essa faixa líquida do 
São Francisco, não fôra êsse rio, não sei que 
solução iríamos prever para êsse desolado e 
torturado sertão pernambucano. Chamo-o de 
torturado pelo fato de estar sempre pressionado por 
populações que emigram, ou imigram, num vaivém 
de esperanças e desesperos, à procura do trabalho 
remunerado que as outras zonas nem sempre 
asseguram. 

Sr. Presidente, mesmo que êsse açude 
estivesse, hoje, em plenitude com água no 
vertedouro ou sangradouro, como o chamam no 
Nordeste para significar que água é sangue; mesmo 
que estivesse com o sangradouro jorrando água, 
para lá não acorreriam as populações sedentas do 
sertão, porque não haveria, ali, condições de vida 
nem para veraneio e, muito menos, para a faina 
trabalhosa de produzir. 

O êrro máximo, imperdoável, o pecado mortal 
do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Sêcas consiste em pensar êle ou pelo menos agir 
como se pensasse que ameaçadas as terras de 
desapropriação e distribuição e coberta com água a 
bacia hidráulica, o sertanejo para lá acorre na alegria 
de poder produzir gêneros alimentícios de primeira 
necessidade. A produção agrícola não é tão fácil 
nem tem tantos atrativos. 

Êsse, Sr. Presidente, o grande desafio 
econômico do Sertão aos agrônomos, engenheiros e 
estadistas de minha terra e do Brasil. É bem, um 
desafio a todos os agrônomos. O Rio São Francisco, 
anos a fio figurou como uma provocação aos 
agrônomos de Pernambuco, e águas e águas correram 
e correm ali dia e noite, e suas margens estão secas. 
Sòmente um dia deixou de ser assim; quando 
apareceu uma lavoura de alta rentabilidade, e com 
ajuda, de agrônomos quer estaduais, quer federais, 
quer da Comissão do Vale de São Francisco, uma faixa 
verde surgiu num exemplo irresistível para todos. 

Sr. Presidente, tudo isso demonstra como nós 
do Sertão vivemos com um sorriso nos lábios, não de 
satisfação, quase de irrisão, de descontentamento, de 
absoluta descrença na política errada do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas. 

Agora, não há mais a desculpa da falta de 
verba, porque jamais foram encaminhados para o 
Nordeste tantos recursos como atualmente. Devo 
dizer, com a alma aberta, com a tranqüilidade e, 
mesmo, a gratidão nos lábios, que jamais se 
encaminharam para o coração do Nordeste, do 
Ceará a Bahia, tantos recursos como agora. Mais de 
três bilhões de cruzeiros, só no ano passado, e já 
foram pedidos novos créditos. Essa é a grande 
preocupação do Sr. Presidente da República e do Sr. 
Ministro da Viação, Almirante Lúcio Meira; que não 
tardem os recursos para o Nordeste. Infelizmente, 
porém, em que estão sendo aplicados? – Estão 
sendo empregados em mitigar o sofrimento daquela 
gente, em socorro às populações subnutridas, em 
abertura de estradas, em feitura de açudes mal 
programados, dada a pressa e necessidade de 
acudir aos desamparados. Tudo muito bem. 

Como me alegraria, porém, se  
grande parte dêsses recursos fôs- 
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sem encaminhados não para êsse fim, mas para 
darem vitalidade aos açudes do Nordeste, do Ceará 
e Pernambuco, para fazerem com que essa água 
não ficasse parada, tranqüila, ao invés, 
encachoeirada, através dos canais, chegando até o 
sopé das plantas, dentro de uma configuração 
econômica! 

O SR. RUI PALMEIRA: – Gostaria que V. Ex.ª 
não se limitasse a Pernambuco; descesse até 
Alagoas. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Descerei com 
muito prazer. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Na verdade, ao que 
ouço dizer, já se gastaram nove bilhões de cruzeiros 
com a atual sêca do Nordeste, mas grande parte dos 
serviços vem sendo feita pela Legião Brasileira de 
Assistência. As obras são mais de assistência social, 
de caridade, em vez daquelas que realmente 
resolveriam o problema. Estão inventando trabalho 
para justificarem diárias. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Prezado 
colega, tenho o dever de fazer pequena ressalva. 
Acho que a melhor assistência social que se pode 
fazer é dar a quem recebe, pelo menos, a sensação 
de que está produzindo alguma coisa de útil. 

Há, realmente desemprêgo generalizado do 
Ceará até a Bahia, generalizado e cruel porque o 
desemprêgo daqueles que obriga a abandonar a 
terra. Há, então, duas sortes de assistência a 
prestar: a de socorro aos doentes, aos sem teto, às 
crianças, enfim, tôdas essas múltiplas modalidades 
de assistência puramente social. E há a assistência 
econômica com o trabalho para êsses homens 
dignos de melhor sorte. Nesse aspecto, o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas 
está certo ao improvisar trabalho, criando possibi- 
 

lidades para que êsses homens desocupados 
possam realizar alguma coisa. 

Meu prezado colega, Senador Rui Palmeira, 
profetizo – e permita Deus me engane – que o Brasil, 
que os economistas de maior renome apontam como 
País de pleno emprêgo, não tardará a ter 
necessidade de prover-se de recursos para assistir 
aos desempregados. No Nordeste já chegou, com 
características trágicas de homens que morrem de 
fome, a crise dos sem trabalho. O Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas a está 
enfrentando bem; mas não sòmente êle, o próprio 
batalhão construtor de estradas de rodagem, no 
Ceará, está realizando alguma coisa de útil. Outros 
departamentos assim estão agindo e uma parcela 
dos recursos enviados ao Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas foi entregue à Legião 
Brasileira de Assistência, para que tomasse a seu 
cargo a parte puramente assistencial. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Pois não. 
O SR. RUI PALMEIRA: – O nobre colega  

não entendeu bem, naturalmente, a intenção de  
meu parte. Declarei que ora se está dando essa 
assistência através da Legião Brasileira de 
Assistência, ora diretamente por intermédio de vários 
departamentos. Não os identifiquei. O que julgo, 
porém, condenável e até criminoso é estar-se 
improvisando na hora da sêca, estar-se inventando 
serviço para justificar o auxílio que se dá a essas 
populações que estão morrendo de fome, se bem 
que o planejamento fôsse uma orientação necessária 
para que tais serviços fôssem intensificados. No  
fim, gastaram-se bilhões de cruzeiros e, na  
verdade, nada se fêz de construtivo; ape- 
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nas obras de caridade às populações que estão 
morrendo de fome. Não se cuidou de obras 
fundamentais. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Agradeço a 
contribuição do nobre colega, que é das mais 
elevadas e construtivas, pois V. Ex.ª é, realmente um 
dos Senadores do Nordeste que mais se preocupam 
com os destinos da região em que teve a felicidade 
de nascer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É uma 
continuação do aparte do nobre Senador Rui 
Palmeira. Tem Sua Excelência razão quando alude ao 
fato de não ter havido planificação para a calamidade 
das sêcas. Faz parte entretanto, da sistemática da 
Administração Pública um Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas, ao qual cabe planejar, em 
época normal, e com recursos próprios, a solução 
dêsse problema, que é imenso e exige a inversão de 
recursos muito grandes. Aliás, há tempos o nobre 
Senador Fernandes Távora pronunciou um discurso 
impressionante no Senado, através do qual 
esclareceu que o gasto pela Nação, no combate às 
sêcas do Nordeste, não era tão elevado como se 
imaginava. Relativamente, pouco se havia gasto com 
essas obras. Êste ano, infelizmente, o fenômeno das 
sêcas fêz-se sentir de maneira muito forte e não pôde 
ser previsto nem planejado. O Govêrno fêz o que lhe 
competia: abriu créditos especiais e extraordinários e 
procurou socorrer as populações atingidas, enviando-
as para outras localidades em que não morressem à 
míngua de recursos. Nessa obra, que tem caráter 
mais social e executada desordenadamente, o Go- 
 

vêrno inverteu sete bilhões de cruzeiros, o que 
demonstra a preocupação de amparar as populações 
que sofreram o impacto do cataclismo. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Estão sofrendo 
ainda. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sim, estão ainda 
sofrendo as conseqüências da sêca. Estou de 
acôrdo com o nobre Senador Rui Palmeira, quando 
diz que deveríamos ter um estudo planejado. Não é 
possível, no entanto, prever, em todos os 
Orçamentos a existência do fenômeno da sêca. O 
ideal é que não haja sêca. Mas quando ela vem, 
como agora, com intensidade aterradora, devemos 
mobilizar todos os recursos para socorrer as 
populações flageladas. Foi o que procurou fazer o 
Govêrno. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. RUI PALMEIRA: – O nobre orador dá 
licença para um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Ouço, agora, o 
aparte do nobre Senador Fernandes Távora; depois 
ouvirei o de V. Ex.ª com muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Deixo de 
parte a questão do planejamento, não só nesta 
Casa, como na Câmara dos Deputados, já que está 
mais do que sovado. Há dezenas de anos peleja-se 
para que o Govêrno se concentre e elabore um 
planejamento, a fim de que os dinheiros da Nação 
sejam, realmente, aproveitados, quando empregados 
no Nordeste. Sem isso, não haverá a redenção 
daquela grande zona. Ponho, no entanto, essa parte 
de lado. Desejo, apenas, referir-me à situação atual, 
em que não há, absolutamente, correspondência, 
sequer longínqua entre o que se gastou e o que se 
realizou. 
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Há mais ou menos dois meses, em requerimento ao 
Ministério da Viação e Obras Públicas, pedi que o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas 
informasse o que foi gasto, nos meses tais e tais, e o 
que se realizou em obras, no mesmo período. Até 
agora não obtive resposta. Creio, mesmo, que 
aquele Departamento se acanha de trazer ao 
conhecimento público o que despendeu e o que 
executou. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Ouço, agora, o 
aparte do nobre Senador Rui Palmeira. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Meu aparte é em 
aditamento ao do nobre Senador Filinto Müller. 
Estendeu-se S. Ex.ª em considerações, entre as 
quais destaco a que diz respeito à impossibilidade de 
planejar sêcas. Longe de mim tal idéia. Se, sem êsse 
planejamento, o Nordeste sofre tanto... O que eu 
desejava é que se lançassem as bases de um 
programa para enfrentar as sêcas... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – De acôrdo com 
Vossa Excelência. 

O SR. RUI PALMEIRA: – ...e contornar-lhes 
os efeitos, o que é perfeitamente possível. Já que os 
manda-chuvas não fazem chover; já que não 
conseguimos êsse milagre, devemos nos preparar 
para, quando chegar o flagelo, lhe enfrentarmos as 
conseqüências. O nobre orador que é técnico, 
homem experimentado, autoridade no assunto, sabe 
que isso não é tão difícil. Poder-se-ia alegar falta de 
dinheiro; mas, está-se vendo que êste é fartamente 
gasto. Trata-se, portanto, de questão de 
ordenamento, de planificação, expressão que o 
nobre Senador Fernandes Távora entende estar 
gasta. A palavra, no entanto, ainda não foi usada, 
apesar de gasta e sovada, como afirma Sua 
Excelência. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Agradeço os 
três apartes com que me honraram os nobres 
Senadores Filinto Müller, Fernandes Távora e Rui 
Palmeira. Vou responder a cada um dêles. 

Senador Filinto Müller, o sentido do meu 
discurso é justamente o de ressaltar que jamais 
foram encaminhados para o Nordeste – e 
encaminhados com sofreguidão – tantos recursos 
para minorar os sofrimentos daquele povo. 

O SR. RUI PALMEIRA: – O Govêrno Federal 
tem mandado, de fato, muitos recursos. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Recursos 
mal empregados. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Conforme 
disse o nobre Líder da Maioria, Senador Filinto 
Müller, cêrca de oito bilhões de cruzeiros foram e 
estão sendo aplicados na minoração dos efeitos da 
sêca. Essa quantia equivale à construção de Brasília, 
de que tanto se fala. O Presidente da República, 
entretanto não teve um minuto de hesitação; e não 
sòmente não teve um minuto de hesitação, que eu 
até lembro ter assistido, com Sua Excelência, à 
primeira revoada de aviões de transportes que iam 
levar gêneros alimentícios, a tôda pressa, para as 
regiões onde os assaltos começavam. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com todo 
prazer. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Ouvi, com 
surprêsa, a declaração de que o Govêrno Federal 
despendeu nas obras contra as sêcas, neste ano 
cêrca de sete bilhões de cruzeiros, quantia que V. 
Ex.ª comparou à da própria construção de Brasília. 
Sou de um Estado, dentro do Polígono das Sêcas, 
atingido freqüentemente pelo fenômeno, e de- 
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vo dizer ao colega que dêsses sete bilhões de 
cruzeiros atribuídos às obras contra as sêcas, não 
tocou um só real a Sergipe, onde assisti às cenas 
mais horripilantes, principalmente no Nordeste. Não 
testemunhei qualquer auxílio do Govêrno. Federal. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Registro o 
aparte do nobre Senador Lourival Fontes. 

O SR. RUI PALMEIRA: – O nobre Senador 
Apolônio Salles falava em Pernambuco. Já fiz a 
inclusão de Alagoas e V. Ex.ª, Senador Lourival 
Fontes, faz, agora, de Sergipe. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Estou falando 
sôbre o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Sêcas mas não estou prescrevendo a área em que 
devo agir. 

Responderei ao aparte do nobre colega, 
Senador Fernandes Távora, quando diz que os 
recursos foram grandes, mas não tiveram 
correspondência na obra que se deveria esperar da 
aplicação dêsses recursos. 

S. Ex.ª fêz um pedido de informação e, estou 
certo, será respondido em têrmos com que S. Ex.ª 
ficará plenamente satisfeito. 

Embora eu critique com veemência a política 
do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Sêcas, ainda não tenho razões para fazer ressalva 
quanto ao aprêço que tenho pelos seus atuais 
dirigentes. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Não estou fazendo 
restrição. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Quando  
visitei uma daquelas frentes de trabalho, lá no seu 
grande Estado do Ceará, vi centenas, se não 
milhares de trabalhadores, martelando a terra com 
instrumentos precários. Era evidente que aquêle 
trabalho não renderia, mas em vez de se  
darem puramente recursos para aquêles homens 
não morrerem de fome, davam-se-lhes 
 

recursos através de um simulacro de trabalho.  
Julgo, prezado colega, que a correspondência dos 
gastos e efetivações não será em têrmos 
econômicos de quem planeja normalmente uma 
obra; mas não há dúvida de que a grande, a imensa 
obra realizada pelo atual Govêrno no Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas, foi não deixar 
brasileiros morrerem de fome. Essa foi a grande 
obra. 

Mas, Sr. Presidente, destaquei ao comêço, 
que não pretendia referir-me ao fenômeno atual das 
sêcas. O que eu queria, era despertar a atenção, 
justamente, para aquilo que foi expresso no 
magnífico aparte dado pelo prezado colega 
nordestino Rui Palmeira. Desejava que tamanhos 
recursos de que se lançam mão para enxugar 
lágrimas, fôssem utilizados para prevenir êsses 
sofrimentos. Que houvesse coragem de inverter 
capitais na agricultura, como se tem coragem de 
inverter capitais para minorar sofrimentos. 

O SR. RUI PALMEIRA: – V. Ex.ª têm tôda a 
razão. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Quando visitei 
o Estado de Israel, hoje apontado ao mundo como 
exemplo de resistências... 

O SR. RUI PALMEIRA: – Refere-se V. Ex.ª a 
Brasília? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Não me refiro a 
Brasília. Quando visitei o Estado de Israel, que é 
apontado ao mundo como exemplo de tenacidade 
humana, de resistência e de coragem de um povo 
em dominar até o deserto, não me impressionaram 
os métodos de lavoura aplicados. Pouco, muito 
pouco se tem que acrescentar aos conhecimentos já 
vigentes no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador de que está a 
extinguir-se a hora do Expediente. 
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O SR. RUY CARNEIRO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, a Vossa Excelência requeiro consulte a 
Casa sôbre se concede prorrogação da hora do 
Expediente para que o nobre Senador Apolônio 
Salles possa concluir seu magnífico discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – Requer o nobre 
Senador Ruy Carneiro a prorrogação da hora do 
Expediente para que o nobre Senador Apolônio 
Salles conclua sua oração. 

Os Senhores Senadores que a concedem, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Esta aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Apolônio Salles. 
O SR. APOLÔNIO SALLES: – Agradeço ao 

nobre Senador Ruy Carneiro e ao Senado a 
oportunidade que me deram de prosseguir no meu 
discurso. 

O que eu desejo é que imitássemos Israel 
naquilo que, de fato, para mim foi novo. Não foram 
os métodos da lavoura, nem os de cultivo, nem a 
maneira por que dominaram a sêca. Afinal, fazerem-
se canalizações, bombear-se água, fazer-se a "over 
head irrigation"; fazer-se irrigação de chuveiro ou 
irrigação de canais nada disso é novo para quem é 
profissional de agronomia. Algo de novo, porém, 
encontrei naquela região: a coragem de se inverter, 
de se gastar e de se dar configuração econômica a 
todo trabalho irrigatório. 

Quando vi enfileirar-se pelo sertão a dentro, 
pelas zonas sêcas a dentro de Israel, no Deserto de 
Neguev, canalização de um metro e sessenta 
centímetros de diâmetro, com 108 quilômetros de 
extensão, com água bombeada à custa de dez mil 
cavalos de fôrça, fiquei admirado, não do processo 
irrigatório, mas da coragem de fazer tamanha obra para 
conquistar terrenos com possibilidades de lavoura. 

É o que desejava que também fôsse feito no 
Nordeste; que o Departamento Nacional, de Obras 
Contra as Sêcas tivesse a coragem de lançar 
naquela zona sêca, naquela terra adusta, sertaneja, 
os canais que lhe levassem a água dos açudes. E 
não sòmente isso: fizesse o que os israelitas 
realizaram, criando na proximidade dessas zonas 
irrigadas, núcleos populacionais, verdadeiras cidades 
rurais – permitam-me o têrmo – que são um misto de 
ruralismo e urbanismo, misto de campo e de vila, 
misto de populações rarefeitas e populações 
adensadas; criaram-lhes, em tôrno, indústrias 
agrícolas, adrede preparadas para receberem os 
produtos que seriam cultivados à custa de água e de 
adubo. 

O que acontece no Nordeste é que apenas se 
junta água nos açúdes fazem-se alguns canais e se 
diz ao agricultor que cultive. Êle cultiva um, dois, dez, 
vinte hectares, e quando as áreas vão se 
acrescendo, vão minorando os lucros, ou diminuindo 
as possibilidades de viver, porque a irrisória 
superprodução de uma população que não tem 
capacidade aquisitiva se pronuncia imediatamente. É 
o que se deve evitar. É necessário, portanto, que 
haja coragem de aplicar dêsses bilhões que foram 
invertidos lá, alguns milhões para construir e instalar 
indústrias agrícolas que passem a viver à custa 
daquela lavoura que, por sua vez, vai viver à custa 
das águas armazenadas nos açudes ou bombeadas 
do Rio São Francisco. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª mais um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: –  

Infelizmente, apesar de homens cultos,  
realmente dignos – porque os há bastante entre  
nós – nunca pretendemos fazer uma obra 
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completa, de real utilidade, que começasse pelos 
alicerces, como se faz em tôda parte onde há 
civilização. A Inspetoria, até hoje, tem feito obras 
desarticuladas, por mais que se grite, que se 
proteste. Êles querem realizar obra perfeita, mas  
o Govêrno diz que não há dinheiro; entretanto, 
quando chegam as calamidades, gastam muito  
mais do que se tivessem feito um planejamento  
e todos os anos, no Orçamento, fôssem designadas 
as importâncias a serem gastas durante aquêle  
ano. O fato é que temos gasto bilhões de cruzeiros,  
e o que existe, é apenas um arremêdo de  
obras contra as sêcas. Deveríamos dar mais 
importância ao problema, e fazer com que o  
Govêrno se compenetrasse da sua obrigação de 
atender, quanto antes, a isto e não quando  
se terminar Brasília ou outras fantasias dessa  
ordem. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Prezado 
colega, Brasília não interfere no caso; é uma 
conquista corajosa e útil dentro do grande território 
brasileiro. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E seu custo 
não nos deixa fazer mais nada. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Prezado 
colega, quanto ao programa de Brasília, não  
preciso dizer minha opinião que é conhecida. Só 
lamento que não ande mais depressa a 
interiorização da Capital. Brasília é um marco no 
interior do Brasil, a dar-nos maiores possibilidades 
de conquista do nosso próprio território. Êsse o meu 
pensamento. Digo mais, nem censuro os gastos com 
Brasília. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não há 
dúvida; trará grande benefício, mas depois de ter 
causado muitos malefícios. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Nunca vi um 
carioca, por exemplo, censurar os gastos da 
SURSAN, que vão ser maiores do que os de Brasília. 
Para realizar o programa da SURSAN no Rio de 
Janeiro, vai-se despender mais do que com Brasília 
e ninguém considera essa despesa inflacionária. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Desejaria exprimir a 
impressão que me ficou quando visitei Paulo Afonso e 
posteriormente, as obras de Três Marias. Na 
Cachoeira, contemplei a fôrça portentosa daquelas 
águas e, ao lado, a terra adusta, abandonada. 
Imaginei, então aquelas terras, irrigadas, que produção 
não poderiam oferecer! Na Barragem, admirei os 
trabalhos de regularização do curso do rio. 
Presentemente, no Nordeste, gastam-se bilhões de 
cruzeiros em obras não reprodutivas, e destinadas 
apenas a mitigar a fome daquelas populações, 
abandonadas. No dia em que se executar um plano, 
não sòmente de industrialização mas, sobretudo, de 
irrigação, essas terras abandonadas passarão a 
constituir o celeiro do País, desde, é claro, que 
asseguremos o transporte à produção; veremos, então, 
quanto tempo perdido e quanta gente que desapareceu 
na época da estiagem. Que fêz, afinal, o Govêrno? – 
Mitigou-lhes a fome durante determinado período. Faz 
V. Ex.ª excelente discurso, o que não é para nós 
novidade, porque é um técnico e devotado agrônomo, 
que muito honrou o Ministério da Agricultura. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Paulo 
Afonso é, talvez, a única obra fundamental que já se 
fêz no Nordeste, e foi realizada graças ao Marechal 
Eurico Gaspar Dutra. 
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Presto minha homenagem a êsse homem do Sul, 
que plantou, na verdade, os fundamentos da 
redenção do Nordeste. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Veja V. Ex.ª  
que, a despeito disso, Paulo Afonso, ainda  
não está produzindo os efeitos que seriam de 
desejar. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O Marechal Dutra 
não é do Sul pròpriamente dito, mas do Centro-
Oeste. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Da terra do 
nosso prezado Líder da Maioria, Senador Filinto 
Müller. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Assim como o 
nobre Senador Fernandes Távora, que é nordestino, 
mas matogrossense de coração. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Aliás, quem 
planejou a obra de Paulo Afonso foi o Presidente 
Getúlio Vargas. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Não sòmente 
planejou, previu os primeiros créditos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Planejou-a  
o nobre Senador Apolônio Salles, quando  
Ministro da Agricultura, no Govêrno do Presidente 
Vargas. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Servindo ao 
maior dos brasileiros. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Perguntaria a V. 
Ex.ª, se as verbas do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas têm sido devidamente 
aplicadas ou têm entrado no Plano de Economia. 
Não sei se V. Ex.ª está habilitado a responder-me. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Não vou referir-
me às verbas destinadas às obras contra as sêcas 
consignadas no Orçamento. Essas foram liberadas ao 
que sei; e não só liberadas mas até acrescidas de 
créditos extraordinários, realmente incomuns. Nunca 
se abriu crédito de três bilhões de cruzeiros, como o 
fêz o Presidente Juscelino Kubitschek. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Fiz uma pergunta, e 
V. Ex.ª apressou-se em defender o Presidente da 
República no episódio desta sêca. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Defendo-o 
enternecidamente. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Não me referi 
apenas à ação do Presidente nesta sêca. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª referia-se 
aos governos. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Fiz a pergunta para 
demonstrar que durante anos fazemos economia nas 
obras de combate às sêcas; de repente, há uma 
enorme estiagem, então, abrimos créditos 
extraordinários, para realizar obras, em geral 
assistenciais, como V. Exa. tão bem salientou, a 
preços excepcionais, porque de emergência, para 
acudir a uma calamidade pública. O êrro e a 
descontinuidade: quando passa a sêca, ninguém 
acredita que se possa reproduzir, quando chega, 
todos se alarmam. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Dessa 
imprevidência, até os sertanejos podem ser 
censurados. Basta que venham as chuvas para 
ninguém mais acreditar nas sêcas. Esquecem-se do 
que sofreram. 

O SR. RUI PALMEIRA: – É a psicologia  
de todos quantos sofrem. Acontece o mesmo  
com as populações ribeirinhas do São  
Francisco. Constroem suas casas à beira do 
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rio e, quando vem a enchente, elas são destruídas. 
No dia seguinte, esquecidos tornam a reconstruí-las. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Sou sertanejo 
nascido na cidade de Pombal, coração do sertão da 
Paraíba. Sei o que são os horrores da sêca. A sêca 
de 1958, como V. Ex.ª sabe muito bem, pois é de 
Pernambuco; surgiu de maneira imprevisível jamais 
registrada na história das sêcas do Nordeste. Veio 
com intensidade tremenda, pois, já no comêço de 
março assolara um trecho da Paraíba. Refiro-me 
apenas ao meu Estado, ao sertão que limita com o 
Estado do Ceará e Rio Grande do Norte. Se o 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no dia 18 
de março dêste ano não tivesse promovido a reunião 
a que compareceram Vossa Excelência, outros 
Senadores, Deputados, de todos os Partidos e 
Ministros de Estado e não houvesse tomado a 
deliberação de enviar víveres e autorizar a abertura de 
créditos extraordinários, não tenha dúvida nobre 
colega, que se haveria de verificar aquilo que o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti, no seu discurso tão 
inflamado, com muita verve e malícia contra o 
Govêrno e a Maioria – mas com um fundo de verdade 
– prognosticou: teríamos uma revolução, social no 
Nordeste. Sim, porque a fome não permitiria, que 
aquela gente raciocinasse. O Govêrno não teria  
então que mandar sete bilhões de cruzeiros para 
atender aos paraibanos, pernambucanos, cearenses  
e riograndenses do Norte, mas fôrça federal para 
matar nordestinos famintos. A atitude de S. Ex.ª,  
o, Senhor Presidente da República, só pode merecer 
 

aplausos, não só dos nordestinos mas de todo o 
povo brasileiro. O nobre Senador Rui Palmeira tem 
razão quando afirma que o Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagens não é o órgão incumbido 
do problema das sêcas: ao DNOCS compete tomar 
as providências que se fizerem necessárias. O nobre 
colega, Senador Apolônio Salles, que foi Ministro da 
Agricultura e acompanhou bem a atuação dos 
órgãos específicos de combate às sêcas sabe que 
não há planificação. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Há 
planificação; mas errada. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Sei a que se refere 
V. Ex.ª – à irrigação. Quando sobreveio a sêca, em 
1958, o DNOCS não estava aparelhado para atacar 
o problema. O Govêrno, então, acertadamente, 
mandou assistir àquela gente, mais numa obra de 
assistência social, na qual muito colaborou a Legião 
Brasileira de Assistência. Na realidade, mulheres, 
velhos, cegos, aleijados e inválidos não deveriam 
figurar na fôlha dos trabalhadores, mas não havia 
outra saída, pois a fome arrasaria aquela gente. O 
Govêrno, portanto, não merece críticas e sim 
aplausos e agradecimentos, de todo o Brasil. O Sr. 
Juscelino Kubitschek assistiu e continua assistência 
o Nordeste. Declarou-me S. Ex.ª que daria ordem ao  
Ministro da Saúde para que a Legião Brasileira de 
Assistência tomasse a seu cargo o problema dos 
inválidos, de difícil solução. Espero em Deus que o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas 
esteja, em 1960, aparelhado para enfrentar, em 
melhores condições, situação idêntica à de 1958. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Agradeço  
o aparte no nobre colega e faço côro com S.  
Ex.ª nos aplausos e agradecimentos ao Sr. 
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Juscelino Kubitschek, pela atitude salvadora que 
assumiu no caso. 

Tive até a honra de servir de intérprete dos 
anseios nordestinos na memorável reunião de 
Petrópolis, quando o Presidente da República 
afirmou, perante nós, que consideraria a situação do 
Nordeste como verdadeira operação de guerra. Tem 
S. Ex.ª, portanto, os meus aplausos. 

Agradeço os apartes dos nobres colegas, mas 
permito-me pedir-lhes que ilustrem com seus apartes 
os têrmos em que situei meu discurso. Faço o 
verdadeiro elogio ao Govêrno, dou-lhe prova do meu 
reconhecimento e reafirmo que jamais se enviou 
para o Nordeste tamanha soma de recursos. 

Isto não impede, Sr. Presidente, que alerte o 
Diretor do Departamento Nacional de Obras Contra 
as Sêcas. Verifique êle que não tendo faltado, como 
não faltariam, por ação decisiva do Presidente da 
República e do Ministro da Viação e Obras Públicas, 
tamanhos créditos, êsses mesmos recursos não 
teriam também faltado, para uma política diferente. 
Se aquela autoridade tivesse tido a eloqüência 
suficiente – sòmente possível quando há convicção – 
para mostrar e demonstrar que o Departamento 
precisava ter mentalidade agronômica e, não, 
construtora apenas de barragens e açudes, não lhe 
faltariam recursos para uma tão ansiada empreitada 
de produção. A mentalidade do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas tem que  
ser modificada. Coisa estranha: nesse Departamento 
há uma pequena seção de agricultura, que só foi 
criada por inspiração do saudoso paraibano José 
Augusto Trindade. Êsse pequeno e modesto setor 
agrícola, entretanto, é o que deveria ser o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
auxiliado por essa plêiade de nobres, excelentes e 
extraordinários engenheiros que trariam os recursos 
 

técnicos que acaso não tivesse aquêle 
Departamento, para o exercício de sua precípua 
função. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A seção  
de agricultura do Departamento Nacional de  
Obras Contra as Sêcas é chefiada por um  
dos homens mais competentes e honrados dêste 
País. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Refere-se V. 
Ex.ª a José Augusto Trindade, seu fundador ou atual 
Diretor, de que eu tenho igualmente a melhor 
impressão, o agrônomo Guimarães Duke? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Refiro-me 
ao agrônomo Guimarães Duke. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Um dos maiores 
técnicos dêste País. 

O SR. RUY CARNEIRO: – É um grande 
técnico. Foi Secretário da Agricultura no meu 
Govêrno, no Estado da Paraíba, onde demonstrou 
sua grande capacidade como técnico em agricultura. 
Devo dizer ainda ao ilustre orador que o Sr. 
Presidente da República, em sua última viagem  
a Campina Grande, deu instruções ao Diretor  
do Departamento Nacional de Obras Contra  
as Sêcas, Doutor José Cândido, para que, o  
quanto antes, intensificasse o serviço de irrigação 
em São Gonçalo, na Bacia do Rio de Peixe,  
e mandasse apressar, houvesse ou não inverno,  
no Vale do Piancó, a construção do açude de 
Curemas. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Quer V. Ex.ª 
ouvir minha opinião a respeito dessa notícia? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer. 
O SR. APOLÔNIO SALLES: – Pode  

V. Ex.ª ficar tranqüilo que o serviço  
será intensificado. Quando o Chefe da Nação  
afirma que será intensificado é porque as- 
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sim o deseja; e quando deseja, faz! Eu, no entanto, 
apreciaria não fôsse necessária a interferência do Sr. 
Presidente da República nesse sentido. É preciso 
que o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Sêcas mude sua mentalidade e por si mesmo 
promova trabalhos irrigatórios. 

Vou contar aos prezados colegas um pequeno 
episódio, que se passou comigo, lá se vão tantos 
anos, seria para ilustrar, demonstrando a 
complexidade do problema. 

Fôra eu nomeado Secretário de Agricultura 
pelo saudoso interventor Agamemnon Magalhães. 
Uma de minhas primeiras viagens foi ao interior são-
franciscano, à antiga cidade de Belém, que depois 
recebeu o nome de Jatinã e agora voltou a ser 
Belém do São Francisco. Lá, nessa cidade, há uma 
ilha, que pertence à Secretaria da Agricultura do 
Estado de Pernambuco. Nela o antigo Secretário da 
Agricultura e depois Ministro João Cleophas 
começou um pequeno serviço de irrigação. Adquiriu 
um motor de vinte e quatro cavalos-vapor de fôrça, 
motor a gás pobre, a carvão vegetal, instalou-o na 
ilha e construiu os primeiros canais. 

Deixou a Pasta e os seus sucessores não 
prosseguiram com igual entusiasmo. Tudo aquilo 
ficou pràticamerite parado. Tão logo nomeado 
Secretário da Agricultura, fui até lá e minha primeira 
ordem foi no sentido de se completarem os canais e 
se colocar outro motor ao lado, para que nunca 
houvesse deficiência de fôrça e conseqüentes 
paradas, porque – essa a linguagem do sertanejo – 
com um motor em funcionamento não se tem 
nenhum. 

Comecei a fomentar o trabalho. As terras 
pertenciam ao Estado, eram entregues aos 
agricultores que as quisessem, com a única 
obrigação de fornecerem o combustível para os dois 
motores de vinte e quatro cavalos-vapor cada um. 
 

Assim se estabeleceu o primeiro núcleo agrícola 
dentro do Rio São Francisco, em uma ilha, nem era 
na margem. Passados alguns meses, ali encontrei 
um bonito bananal. No ano seguinte, lá voltei e 
também nos outros. – Fui Secretário cinco anos. – 
Em três ou quatro anos, a plantação de bananeiras 
podia orçar em duzentos ou trezentos pés para um 
colono, cem ou duzentos para outro. Um total enfim 
de menos de 5 mil. Fiquei com pena, porque nunca 
vira frutas tão bem sazonadas, de aparência tão boa 
e de tamanha aceitação. Mas a verdade é que 
ninguém queria plantar mais. Tinham ficado naquilo, 
e como insistisse para que prosseguissem a fim de 
exportar para Recife, disseram, com muita razão: "Já 
temos demais, estamos dando aos porcos. Mandar 
para Recife como, se são quatrocentos quilômetros 
de estradas a vencer? Mesmo que as estradas 
fôssem de asfalto, os frutos não suportariam o 
transporte". 

Isso é apenas uma demonstração de que o 
trabalho agrícola é apenas um comêço de 
nucleamento, para as populações rarefeitas. Não 
havendo populações densas, precisamos adensá-las 
o que não se obtem sòmente com a agricultura. 

Claro que se houvesse ali uma fábrica de 
doces, não se plantariam dez mil bananeiras, mas 
talvez cem mil ou um milhão. Se existisse ali uma 
fábrica de doces de goiaba, como hoje se está 
instalando no Núcleo do São Francisco, 
evidentemente não se plantariam dez mil, mas cem 
mil goiabeiras. 

Assim, é necessário que também o agrônomo 
não sòmente modifique a mentalidade do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas; 
mas que tenha compreensão para jungir a agricultura 
à indústria. Ouçam, meus prezados colegas, pelo 
menos êste conselho de um velho agrônomo:  
juntem a indústria à agricultura, porque elas 
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não podem viver separadas, de vem viver unidas e 
irmãs. Com o casamento feliz da indústria com a 
agricultura, há de surgir a possibilidade de criação de 
riquezas em benefício do homem. 

Esta a minha impressão, quanto ao 
aproveitamento das terras do São Francisco. 

Li, há poucos dias, um projeto de lei em que 
se queria proibir até que se plantasse cana de 
açúcar, na área das sêcas, que se instalasse 
indústria açucareira mesmo de rapadura, na zona 
sertaneja. Por que isto, prezados colegas? Por que a 
civilização açucareira de Pernambuco, há de se 
manter no litoral e não no interior? Por que levar o 
açúcar do litoral para o interior? Para que o sertanejo 
não coma o açúcar bruto, dos pequenos banguês? 
Por que não se há de implantar lá uma usina? Só 
porque tem uma chaminé gigante a lançar fumo para 
o céu? 

Meus prezados colegas, é preciso que nós nos 
compenetremos de que a civilização agrícola sempre 
é pobre e só se torna rica quando jungida a uma 
civilização industrial, com capacidade aquisitiva, 
capaz de valorizar o produto para que dê boa paga, 
permitindo mesmo o cultivo dos produtos de alto 
luxo, como flôres e especiarias. Importa criar 
condições de enriquecimento também para os que 
fazem da terra o seu ganha-pão. Da terra o seu 
nobre instrumento de trabalho. 

Tudo isso é necessário, e, para consegui-lo  
é preciso que, antes de se modificar o clima 
sertanejo, se modifique a mentalidade do 
Departamento Nacional de Obras Contra as  
Sêcas, para que passe a uma ação agronômica,  
lata e progressiva, junte a agricultura, como tal,  
à indústria agrícola e vá mais longe: chegue a 
imprimir à agricultura e à pecuária o sentido de  
uma verdadeira indústria de transformação,  
em que se transforme, de um lado, a fertilidade 
 

da terra em produtos vegetais e, do outro lado, o 
produto vegetal em produtos mais nobres, que são 
os de origem animal. 

Prezados Senadores, seria êste um conselho 
que daria, neste final de prorrogação da hora do 
Expediente, aos meus colegas que trabalham no 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
aos ilustres Engenheiros, aos homens públicos, 
enfim à Nação: trabalhemos, para que, um dia, 
possamos dizer: "Quando as sêcas vierem de novo, 
encontrarão poderosas ilhas de reação, manchas 
bem vivas, verdadeiros vergéis, na zona adusta, 
árida, sêca, cinzenta, terrível do Nordeste brasileiro. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento chegado, à Mesa. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 588, DE 1958 

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

Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 193-58, que 
altera, disposições da Lei 2.657, de 1º de dezembro 
de 1955, que regula as promoções dos oficiais do 
Exército a fim de que figure na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 
1958. – Caiado de Castro. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (pela 
ordem): – Sr. Presidente, pedimos a V. Ex.ª 
informasse de que matéria trata o requerimento 
aprovado. 

O SR. PRESIDENTE: – Foi o requerimento  
do nobre Senador Caiado de Castro, de  
dispensa de interstício para que o Projeto de 
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Lei da Câmara nº 193-57 fique na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Êsse 
Projete é o que modifica a Lei de Promoções do 
Exército? 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento 
aprovado versa sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº  
193-57, que altera disposições da Lei nº 2.657, de 1º 
de Dezembro de 1955, que regula as promoções dos 
oficiais do Exército, e dá outras providências. O 
parecer lido há pouco pelo Sr. 1º Secretário, é o da 
Comissão de Segurança Nacional sôbre essa 
proposição. Foi seu Relator o nobre Senador Caiado 
de Castro, e o assinaram o Presidente da Comissão, 
Senador Onofre Gomes e os Senadores Pedro 
Ludovico e Moreira Filho. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –  
Lamento, Sr. Presidente, porque faço parte da 
Comissão de Segurança Nacional. 

Êste projeto é de extrema importância; 
interessa fundamentalmente aos oficiais meus 
camaradas das Fôrças Armadas. Tratado dessa 
maneira, comunico a V. Ex.ª, que renuncio,  
desde já, fazer parte da Comissão de Segurança 
Nacional. 

Como está, o projeto fere direitos de oficiais, 
que não poderão ser promovidos, porque o Sr. 
Ministro da Guerra não lhes dá comissão; é a 
informação que tenho. 

Quero advertir o Senado de que esta não é 
matéria para ser discutida com urgência; exige larga 
e cuidadosa meditação, para não estar servindo de 
instrumento de vinganças políticas, de 
mesquinharias, que se refletirão na tranqüilidade 
pública. 

Basta o episódio, que já assistimos, da 
Aeronáutica. Vamos ter agora episódio idêntico, no 
Exército. 

Como disse, o assunto deve ser tratado 
cuidadosamente, e eu nem tive oportunidade para 
estudar o projeto. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Pois 
não. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejo 
informar a V. Ex.ª que o parecer da Comissão de 
Segurança Nacional a êsse projeto foi 
cuidadosamente estudado. V. Ex.ª não foi 
convocado, porque havia pedido de urgência 
urgentíssima e, na ocasião, V. Ex.ª não se 
encontrava presente. De acôrdo com a praxe 
adotada pelo Senado, quando o projeto está sob 
êsse regime, o relator dá até parecer verbal em 
nome da Comissão; todavia, foi elaborado o parecer 
e encaminhado à Mesa para que fôsse lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário, porque o meu estado de saúde 
não me permitia falar. Contingências de Vossa 
Excelência bem conhecidas, impuseram a retirada 
do requerimento. Criara-se a lenda de que no projeto 
havia determinados artigos e parágrafos que 
prejudicariam êste ou aquêle oficial. Para demonstrar 
que nada disso existia, uma Comissão de Oficiais 
compareceu ao Senado e estudou rigorosamente a 
proposição, e nenhum artigo foi encontrado que 
confirmasse a alegação. Retirado o pedido de 
urgência, a matéria permaneceu sôbre a mesa, com 
o parecer. 

Foi o que ocorreu, e não me consta  
haja contrariado a norma vigente no Senado,  
pelo menos de quatro anos a esta parte. Não  
houve, da parte da Comissão, o intuito de 
desconsiderar quem quer que fôsse, muito menos  
de subtrair o processo ao conhecimento de V.  
Ex.ª. Permito-me esclarecer mais que quem  
pediu, inicialmente, a urgência, foi o nobre Sena- 
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dor João Villasbôas, e, em seguida, o Senador Mem 
de Sá. Eu era contra ela pelas dúvidas advindas de 
informações de particulares. Parecia-me haver algo 
de anormal no projeto embora referendado pelo 
Estado Maior do Exército e decorrente de Mensagem 
Presidencial. Foi êle emendado pela Câmara dos 
Deputados e, como disse, combati-o no início; mais 
tarde estudando-o cuidadosamente, em minha 
residência, dois dias consecutivos, juntamente com 
inúmeros oficiais, chegamos à conclusão de que 
nada continha de prejudicial – ao contrário, 
interessava evidentemente ao pessoal do Exército. 
Ainda agora, recebi pedido para apressar-lhe o 
andamento. Encaminhei à Mesa requerimento de 
urgência. O que desejamos é que a matéria tenha 
curso, e os Senadores interessados apresentem as 
emendas que julgarem convenientes. Era a 
explicação que desejava dar. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço a V. Ex.ª os esclarecimentos. 

Não quero absolutamente afirmar tenha havido 
violação de preceitos regimentais ou de praxes 
seguidas no Senado. Trata-se, porém, de matéria 
controvertida e delicada sôbre a qual, declaro ao 
Senado, recebi reclamações e queixas no sentido de 
com êsse projeto se visava, sobretudo, a armar o 
Poder Executivo; punir oficiais polìticamente 
excomungados. 

Está nas mãos do Ministro da Guerra dar 
comandos, e comissões que constituem requisitos 
indispensáveis para promoção de oficiais. 

Ninguém pode obrigar a que sejam dados; não 
cabe sequer recurso para o Judiciário. Os oficiais 
que não forem distinguidos com êsses postos não 
poderão, entretanto, ser promovidos. 

Os fatos, Sr. Presidente, de 11  
de novembro de 1955 para cá de- 
 

monstram como estão sendo tratados oficiais dos 
mais dignos nas fileiras do Exército. Basta anotar 
que Coronéis com todos os cursos, de Estado Maior, 
Comando e Escola Superior – cursos que custaram à 
Nação quantia considerável, tempo e trabalho – são 
designados para circunscrições de recrutamento, 
função que, a rigor, em tempo de paz e pelas 
condições em que é exercida poderá ser 
desempenhada até por civis com menos custo. Por 
que se privam êsses oficiais de comando? Por que 
se lhes dá comissão inferior, amesquinhando-os, 
atingindo-os nos brios naturais? Questão puramente 
política. 

Recebi inúmeras queixas nesse sentido; 
comuniquei-as, inclusive, ao honrado e digno 
Senador Onofre Gomes, Presidente da Comissão de 
Segurança Nacional, alertando S. Ex.ª para a 
circunstância de ser necessário estudo cuidadoso da 
matéria, a fim de se apurar a procedência da 
denúncia. 

Vemos, entretanto, o projeto vir a Plenário em 
regime de urgência, numa fase em que o Congresso 
Nacional foi convocado extraordinàriamente para 
votar determinados projetos quais sejam o de 
Impôsto de Sêlo e de Consumo e do abono ao 
funcionário público. A urgência urgentíssima se 
compreende em casos que requeiram tal medida, 
mas em projeto que modifica a lei de promoção nas 
Fôrças Armadas, não se justifica, mormente quando 
são apontadas irregularidades. As assembléias como 
esta podem retardar o estudo e as decisões de 
assuntos de interêsse público, mas são os debates, 
a demora, os esclarecimentos, de tôdas as 
reclamações, a audiência de tôdas as partes, que 
permitem concluir acertadamente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Pois 

não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não vejo por 

que não se possa requerer urgência para êsse 
projeto; ainda hoje, consta da Ordem do Dia, em 
regime de urgência, o Projeto de Lei da Câmara nº 
201, que altera o quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás. Sabem V. Ex.ª e todo o 
Senado que, enquanto as proposições para 
aprovação das quais foi convocado o Congresso 
estiverem na Câmara dos Deputados, estará o 
Senado com pouco trabalho. 

Pràticamente está êle em dia. As Comissões 
trabalharam muito no período que precedeu as 
eleições e quase todos os projetos já receberam 
parecer. Terão que vir naturalmente a Plenário, 
embora não estejam incluídos entre os que devem 
ser apreciados nesta fase de convocação 
extraordinária. 

A urgência urgentíssima anteriormente por 
mim solicitada foi porque pretendíamos aprovar o 
projeto antes do dia 15, a fim de ser aplicado já nas 
próximas promoções que deverão ser feitas em 25 
de dezembro. Não foi possível. Aceitei as 
ponderações dos nobres colegas, mas como o 
parecer já está pronto e há tempo suficiente nesta 
convocação, não vejo por quê não possa ser votado. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Não 
houve tempo suficiente, pois não estudei o projeto 
embora Membro da Comissão de Segurança 
Nacional. Li-o apenas ligeiramente. Recebi queixas  
e reclamações. Outros colegas também as 
receberam, no sentido de que há artigos feitos 
exclusivamente para prejudicá-los. Não afirmo que 
existem ou não, afirmo, apenas, que devemos 
examiná-lo com cuidado, com atenção, para vermos 
quem tem razão. Não afirmo isto nem aquilo. 
Assevero apenas que, membro da Comissão de 
 

Segurança Nacional, vindo todos os dias ao Senado, 
não tomei parte, não tive conhecimento, sequer 
sabia que seria requerida urgência para apreciação 
da matéria. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O pedido de 
urgência é exclusivamente meu. Qualquer Senador 
pode requerer urgência, sem pedir licença aos 
colegas para fazê-lo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Então, 
não sou obrigado a vir à Comissão de Segurança 
Nacional. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não estou 
obrigado, repito, a pedir autorização para apresentar 
requerimento de urgência. Êste, é direito de qualquer 
Senador. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Quem 
disse o contrário? 

Não declarei que os Senadores não têm o 
direito de requerer urgência, nem pretendo limitar o 
direito de ninguém. Chamo apenas a atenção para o  
aspecto moral do assunto. Alega-se conter o bôjo do 
projeto injustiças que ferirão oficiais de alto valor, 
colocados no index político do Sr. Ministro da 
Guerra. 

O que é aconselhável, numa Casa de 
ponderação como esta, de representação de todos 
os interêsses? O aconselhável é que assunto dessa 
natureza tramite normalmente. 

A Pátria não está em perigo; o Exército não se 
vai dissolver; nada impõe a urgência. A urgência visa 
criar recursos para o Tesouro, porque há urgência 
para pagar o abono ao funcionalismo público. Para o 
caso presente, no entanto, não há urgência. 

Se qualquer Senador tem o direito de requerer 
urgência – e não o nego – essa faculdade não 
significa não devamos tratar de outros assuntos 
enquanto não chega à Casa aquêle para a 
apreciação do qual fomos convocados. 
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Pretendo, Sr. Presidente, o direito de discutir a 

matéria com plena consciência, a fim de poder dizer 
amanhã, aos reclamantes, que dei meu voto a favor 
do projeto tal qual está, ou modificando-o, 
devidamente inteirado de seu conteúdo. 

Hoje, ignoro se é justa ou injusta a 
reclamação. Amanhã também não saberei. Não 
houve tempo para que a Comissão de Segurança. 
Nacional debatesse o assunto, como ainda há dias 
discutíamos, longamente, a extensão do benefício da 
lei a participantes na guerra. 

Por que não discutir agora, com mais vagar e 
com calma, quando pesa uma dúvida, uma suspeita, 
– que Deus queira e eu desejo que seja injusta – e 
mal colocada, que pode vir a ferir direitos sagrados 
de oficiais dignos do acatamento de todos nós, pelos 
seus serviços ao País? 

Portanto, Sr. Presidente, quero fique 
consignado que votei contra a urgência, votei  
contra a dispensa de interstício, que não estou  
a par do projeto e que renuncio formalmente à 
condição de membro da Comissão de Segurança 
Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Antes de conceder a 

palavra ao Senhor Senador João Villasbôas, 
esclareço ao Senado que o parecer da Comissão de 
Segurança Nacional está subscrito pelo Presidente, 
pelo Relator, e mais dois Senadores componentes, o 
que equivale dizer, pela maioria daquele órgão 
técnico. 

O requerimento que acaba de ser aprovado, 
não é de urgência, e, sim, de dispensa de interstício. 
O projeto figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Tendo em vista a prática vigente no 
Parlamento Brasileiro e disposição do art. 155 do 
Regimento do Senado, qualquer Senador poderá 
requerer a volta do projeto à Comissão de Segurança 
Nacional ou audiência de outra Comissão, desde que 
sejam configuradas as hipóteses previstas na 
referida disposição regimental. 

Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, para declaração de voto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para declaração  
de voto) (*): – Senhor Presidente, não estava 
presente a esta sessão, no momento em que se 
votou a dispensa de interstício para que êste projeto 
entrasse na Ordem do Dia da sessão imediata. Se 
presente estivesse, votaria contra o requerimento, e 
o faria porque a matéria exige estudo acurado, a fim 
de que possamos legislar em assunto de tão magna 
importância, qual seja a modificação no sistema de 
promoção de oficiais do Exército, de forma a atender 
às reais conveniências nacionais. 

Acresce ainda, Sr. Presidente, que estamos 
convocados para todo o mês de janeiro, durante o 
qual poder-se-ia votar com tôda a calma e 
tranqüilidade o projeto, máxime atendendo a que seu 
art. 8º, dispõe que só terá aplicação a lei, uma vez 
sancionada, no segundo semestre que se seguir à 
data de sua vigência, a qual será a de sua publicação. 

Assim, mesmo aprovado no mês de janeiro, ou 
normalmente estudado nas últimas sessões da 
presente convocação extraordinária, êle só terá 
vigência a partir do segundo semestre do ano 
corrente. 

Não vejo, portanto, motivo para que se dispense 
a tão necessária publicação do parecer nem que o 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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projeto possa caminhar tão ràpidamente quanto se 
deseja no requerimento. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 201, de 1958, que altera o quadro da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 2º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 585, de 1958, do Sr. Domingos 
Vellasco e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão de 16 do mês em curso), dependendo de 
Pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 

Comissão de Serviço Público Civil. 
O SR. GILBERTO MARINHO (*) (lê o 

seguinte parecer): – Originário de mensagem do 
Tribunal Eleitoral do Estado de Goiás, o presente 
projeto altera o Quadro da Secretaria dessa Côrte. 

Trata-se de, com nova estrutura, adaptar o 
referido Quadro ao padrão dos demais Tribunais 
Regionais do País, como os da Paraíba, Amazonas, 
Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e outros. 

A proposição já foi devidamente examinada 
pelos órgãos técnicos da Câmara dos Deputados, 
quanto ao seu aspecto constitucional e quanto ao 
interêsse dos serviços eleitorais do Estado de Goiás, 
podendo verificar-se que, na verdade, o novo Quadro 
atende às reais necessidades do referido órgão 
judiciário. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Diante do exposto, esta Comissão manifesta-
se pela aprovação do projeto. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa o 
parecer da Comissão de Finanças, que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 638, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 201, de 1958, que altera o quadro 
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
O presente projeto de lei decorre da 

Mensagem nº 83, de 1957, do Tribunal Eleitoral do 
Estado de Goiás, propondo nova estrutura no 
Quadro de Pessoal de sua Secretaria. 

Recebeu originàriamente o nº 2.664 de 1957, 
na Câmara dos Deputados e durante a tramitação 
sofreu substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça daquela Casa, impondo várias modificações 
e adaptando a proposição ao padrão já consagrado 
para a estrutura dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
como os da Paraíba, Amazonas, Rio Grande  
do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
outros. 

A matéria está convenientemente deduzida e, 
sob o aspecto financeiro, prevê a abertura de crédito 
especial de Cr$ 300.000,00 para atender ao aumento 
de despesas provocado pela nova estruturação do 
quadro do pessoal. 

O parecer é favorável. 
Sala das Comissões,     de dezembro  

de 1958. – Vivaldo Lima, Presidente em  
exercício. – Moura Andrade, Relator. – Ary Vian- 
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na. – Gaspar Velloso. – Lima Guimarães. – Lameira 
Bittencourt. – Francisco Gallotti. 

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. (Pausa). 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 201, DE 1958 

 
(Nº 2.664-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral de Goiás e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral de Goiás, criado pela Lei nº  
486, de 14 de novembro de 1948, e modificado pela 
Lei nº 2.358, de 2 de dezembro de 1954, fica 
alterado nos têrmos desta lei e da Tabela que a 
acompanha. 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente do 
Tribunal determinar a apostila dos títulos dos atuais 
servidores em face da nova situação estabelecida 
por esta lei. 

Art. 2º – As vagas da classe inicial da Carreira 
de Oficial Judiciário serão providas: 

I – metade por ocupantes da classe final da 
carreira de Auxiliar Judiciário e metade por 
candidatos habilitados por concurso; 

II – o acesso obedecerá ao critério do 
merecimento absoluto, apurado na forma da 
legislação vigente. 

Art. 3º – Fica extinta a carreira de Datilógrafo e 
criada com iguais atribuições, a de Auxiliar Judiciário 
escalonada de G a H. 

Parágrafo único. Os atuais ocupantes efetivos 
da carreira de Datilógrafo, observada a situação em 
que se encontram, serão aproveitados na de Auxiliar 
Judiciário. 

Art. 4º – Ficam criados um cargo isolado de 
provimento efetivo, de Bibliotecário, padrão J, um de 
classe E, na carreira de Servente, e dois de classe 
G, na carreira de Auxiliar Judiciário. 

Art. 5º – É ainda criada a função gratificada de 
Secretário do Corregedor, símbolo FG-5. 

Art. 6º – Serão extintos, quando vagarem os 
cargos de Extranumerários, ficando vedada a 
admissão de novo pessoal dessa categoria funcional. 

Art. 7º – Na nomeação, promoção, licença, 
exoneração, demissão, readmissão, readaptação e 
aposentadoria dos funcionários da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás serão aplicadas, 
no que couberem, as normas do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952). 

Art. 8º – Para atender, no corrente exercício, 
ao aumento de despesas decorrentes desta lei, fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás, o crédito especial de Cr$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Art. 9º – Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI 
 

 
Número 

de 
Cargos 

 

Cargo ou Carreira 
Símbolo 

padrão ou 
classe 

   
 Cargos isolados de provimento em comissão  
   

1 Diretor de Secretaria...................................................................... PJ-5 
   
 Cargos isolados de provimento efetivo  
   

1 Arquivista........................................................................................ K 
1 Bibliotecário.................................................................................... J 
1 Porteiro........................................................................................... I 
   
 Cargos de Carreira  
   

1 Oficial Judiciário............................................................................. N 
2 Oficial Judiciário............................................................................. M 
2 Oficial Judiciário............................................................................. L 
2 Oficial Judiciário............................................................................. J 
3 Oficial Judiciário............................................................................. I 
3 Auxiliar Judiciário........................................................................... H 
6 Auxiliar Judiciário........................................................................... G 
1 Contínuo......................................................................................... H 
1 Contínuo......................................................................................... G 
1 Servente......................................................................................... F 
2 Servente......................................................................................... E 
   
 Funções Gratificadas  
   

1 Secretário do Presidente................................................................ FG-4 
1 Secretário do Procurador Regional................................................ FG-5 
1 Secretário do Corregedor............................................................... FG-5 
2 Chefe de Seção I........................................................................... FG-5 
   

 
Projeto Publicado no "Diário do Congresso Nacional" de 17 de dezembro de 1958. 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 158, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00, 
destinado à comemoração do bicentenário da criação 
do Município de Rio Pomba, no Estado de Mi- 
 

nas Gerais, tendo Parecer Favorável sob nº 609, de 
1958, da Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
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É o seguinte o projeto aprovado que vai à 
sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 158, DE 1958 
 

(Nº 3.864-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 1.000.000,00, destinado à comemoração do 
bicentenário da criação do Município de Rio Pomba, 
no Estado de Minas Gerais. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros), destinado à comemoração do 
bicentenário da criação do Município de Rio Pomba, 
no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º – 80% (oitenta por cento) do crédito, de 
que trata a presente lei, serão empregados pelo 
Govêrno Federal na conclusão das obras do novo 
edifício do Ginásio Estadual de Rio Pomba, sendo o 
restante entregue à Prefeitura Municipal para as 
despesas comemorativas. 

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

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

18, de 1958, de autoria da Comissão Diretora, que 
põe à disposição da Presidência da República o 
Redator, PL-6, da Secretaria do Senado Federal, 
Antônio Carlos Bandeira, tendo Parecer (nº 631, de 
1958) da Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável, com a emenda que oferece. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
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-C 

 
Onde se diz: 
“...para exercer cargo em comissão”. 
Diga-se: 
“...para ali exercer comissão de caráter 

temporário, sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens do cargo”. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão Diretora para Redação Final. 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 18, DE 1958 

 
Põe à disposição da Presidência da República 

o Redator, PL-6 desta Secretaria, Antônio Carlos 
Bandeira. 

 
Artigo único – É posto à disposição da 

Presidência da República, nos têrmos do  
art. 253 do Regulamento da Secretaria, o Redator 
  



– 72 – 
 
PL-6, Antônio Carlos Bandeira para ali exercer cargo 
em comissão. 

 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sôbre a Mensagem nº 205, de 
1958, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do nome do Dr. 
Américo Godoy Ilha para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal Federal de Recursos, na vaga do 
Ministro Caetano Estelita Cavalcanti Pessoa. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de 

matéria para ser apreciada em sessão secreta, 
solicito dos funcionários da Mesa as necessárias 
providências. 

A sessão transforma-se em secreta às 16 
horas e 30 minutos e volta a ser pública às 16 horas 
e 45 minutos. 

Está finda a matéria da Ordem do Dia. 
Em votação o Requerimento nº 586, do nobre 

Senador Gilberto Marinho, de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 1958, que altera 
o quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Sul. 

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

Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária que se seguir à presente. 
Em votação o Requerimento nº 587, do nobre 

Senador Waldemar Santos, de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 1958, que altera 
o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do 
Piauí, e dá outras providências. 

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

Está aprovado. 
O projeto a que se refere o presente 

requerimento figurará na Ordem do Dia da segunda 
sessão ordinária que se seguir à presente. 

Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
(Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 193, de 1958, que altera disposições da 
Lei 2.657, de 1º de dezembro de 1955, que regula as 
promoções dos oficiais do Exército e dá outras 
providências (incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício concedida na sessão 
anterior, a requerimento do Senhor Senador Caiado 
de Castro, tendo Parecer Favorável, sob nº 637, de 
1958, da Comissão de Segurança Nacional. 

2 – Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
135 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado nº 16, de 1958, que isenta do Impôsto de 
Renda, os investimentos para construção de casas 
populares ou conjuntos residenciais proletários, e dá 
outras providências, tendo Parecer nº 408, de 1958, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

3 – Primeira discussão (com  
apreciação preliminar da constitucionalidade, nos 
têrmos do art. 133 do Regimento Interno) do 
  



– 73 – 
 
Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1958, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder às 
Cooperativas e Emprêsas de Pescadores e 
Armadores de Pesca Nacionais, pelo prazo de 
cinco anos, facilidades cambiais ao custo  
de câmbio para a importação de barcos 
pesqueiros modernos, devidamente aparelhados, 
de 100 a 2.000 toneladas de capacidade líquida 
nos porões, motores marítimos destinados à pes- 
 

ca, peças para substituições, rêdes, fios destinados à 
confecção de rêdes para a pesca e demais 
implementos também destinados, exclusivamente, à 
pesca, tendo Parecer nº 412, de 1958, da  
Comissão de Constituição, e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

Está encerrada a sessão. 
Levantasse a sessão às 16 horas e 50 

minutos. 
 



4ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Coimbra Bueno. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 

Gomes de Oliveira. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. – (42). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 42 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Jorge Maynard, servindo de Segundo 

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

O Sr. Sylvio Curvo, servindo de Primeiro 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens do Senhor Presidente 

da República 
 
– Nº 206, acusando recebimento da de nº 59, 

do corrente ano; 
– Nº 207, acusando recebimento de 

autógrafos do Decreto Legislativo nº 12, de  
1958; 

– Nº 208 e 209, restituindo autógrafos, 
sancionados, dos projetos de lei da  
Câmara; 

– Nº 161, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o 
crédito especial de Cr$ 65.000.000,00 para a 
conclusão da construção do Monumento 
Nacional, destinado a representar a participação 
ativa do Brasil na Segunda Guerra e a 
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guardar os despojos dos brasileiros tombados 
durante as operações de guerra; 

– Nº 154, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito 
especial de Cr$ 4.788.300,00, destinado a atender 
ao pagamento de vencimentos, salário-família e 
gratificação adicional por tempo de serviço aos 
servidores do Estabelecimento Comercial de Material 
de Intendência. 

 
Aviso 

 
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas 

nos seguintes têrmos: 
 

Aviso nº 435-GM 
 
Em 12 de dezembro de 1958. 
Sr. Primeiro Secretário. 
Em resposta ao seu Ofício nº 404, de 10 de 

julho último, transcrevo, a seguir, as informações 
prestadas pelo Grupo Executivo da Indústria de 
Construção Naval – GEICON – em atenção 
 ao Requerimento nº 291-58 do Senador Lino de 
Mattos. 

 
Pergunta 1: 
 
– Os planos de reaparelhamento da Marinha 

Mercante incluem, de fato, a construção de estaleiros 
em diversos pontos do País, assim como de Escolas 
Técnicas de Construção Naval? 

 
Resposta: 
 
– Sim. A Meta de Construção Naval prevê o 

reaparelhamento de estaleiros nos seguintes  
locais: 

1 – Grandes estaleiros entre Rio e São  
Paulo. 

2 – Pequenos estaleiros: 
a) Baía de Guanabara; 
b) Santos – São Paulo; 
c) Salvador – Bahia; 
d) Rio Grande – Rio Grande do Sul; 

e) Pôrto Alegre – Rio Grande do Sul; 
f) Vitória – Espírito Santo; 
g) Recife – Pernambuco; 
h) Belém – Pará; 
i) Rio Paraguai; 
j) Rio Paraná. 
Nos têrmos do artigo 4º do Decreto nº 44.031, 

de 9 de julho de 1958, os projetos de implantação ou 
desenvolvimento de estaleiro para que possam ser 
aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria de 
Construção Naval (GEICON), deverão apresentar 
planos satisfatórios de formação e adestramento de 
técnicos e operários nacionais. Conseqüentemente, 
a cada estaleiro corresponderá uma escola de 
formação de pessoal especializado. 

Além disto, a Meta de Educação estabelece a 
construção de uma Escola de Construção Naval em 
Santos (S. P.), a cargo do Ministério da Educação e 
Cultura. 

 
Pergunta 2: 
 
– Em que estado se encontram os estudos 

referentes à instalação de uma dessas escolas na 
cidade de Santos, Estado de São Paulo? 

 
Resposta: 
 
– Como exposto na resposta do item a, os 

estudos referentes à Escola Técnica de Santos estão 
sendo feitos pelo Ministério de Educação e Cultura. 
Segundo informações colhidas no Conselho de 
Desenvolvimento, já foi destinada uma verba para os 
referidos estudos e há entendimentos em curso com a 
Municipalidade de Santos, referentes ao local da Escola. 

 
Pergunta 3: 
 
– Êsses estabelecimentos de ensino técnico 

mantêm a sua prioridade, dentro da “meta 
governamental” relativa às construções navais em 
nosso País? 

 
Resposta: 
 
– Sim, como acima exposto. 
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Pergunta nº 4: 
 
– No caso afirmativo para quando está 

prevista a instalação da Escola Técnica de 
Construção Naval de Santos? 

 
Resposta: 
 
– Prejudicada como exposto, a instalação da 

Escola Técnica em Santos, foi confiada ao Ministro 
da Educação e Cultura. 

Reitero a Vossa Excelência meus protestos de 
alta estima e distinta consideração. 

Lúcio Meira. 
 
Ofícios da Câmara dos Deputados: 

 
– Nº 1.451, comunicando o pronunciamento 

daquela Casa do Congresso, relativamente ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 255, de 1957, que cria 
cargos na Justiça do Distrito Federal, e dá outras 
providências; 

– Nº 1.449, comunicando a aprovação de 
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
267, de 1955, que institui o “Dia da Saúde Dentária”; 

– Nº 1.461, 1.467, 1.468, 1.469 e 1.470, 
transmitindo autógrafos dos seguintes: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 215, DE 1958 

 
(Nº 3.572-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede o auxílio de Cruzeiros 1.500.000,00 à 

Prefeitura Municipal de Guamá, no Estado do Pará. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros) para auxiliar à Prefeitura 
Municipal de Guamá, no Estado do Pará, nos 
 

festejos comemorativos do centenário daquele 
município. 

Art. 2º – O auxílio, de que trata o art. 1º, será 
destinado à construção de um Grupo Escolar 
denominado com o nome do fundador do Município 
de Guamá, para assinalar as comemorações. 

Art. 3º – O auxílio, depois de registrado pelo 
Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro 
Nacional, será entregue ao Prefeito do Município de 
Guamá. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 216, DE 1958 
 

(Nº 3.044-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede o auxílio de Cruzeiros 2.000.000,00 à 

Associação Evangélica de Catequeses dos 
 Índios, com sede em São Paulo, Estado de São 
Paulo. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de cruzeiros) para auxiliar a Associação Evangélica 
de Catequeses dos Índios, com sede em São Paulo, 
na construção e instalação de uma Escola 
Profissional em sua Missão em Dourados, no Estado 
de Mato Grosso. 

Art. 2º – O crédito de que trata esta lei será 
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas 
e distribuído ao Tesouro Nacional. 

Art. 3º – A entidade beneficiária prestará 
contas do auxílio, dentro em 2 (dois) anos, após o 
recebimento. 
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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. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 217, DE 1958 
 

(Nº 2.380-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Dispõe sôbre a aposentadoria dos funcionários 

federais e dos empregados autárquicos da União 
que participaram de operações de guerra na Fôrça 
Expedicionária, na Fôrça Aérea e na Marinha de 
Guerra do Brasil ou receberam a Medalha da 
Campanha do Atlântico Sul. 

 
Art. 1º – Os funcionários federais e os 

empregados autárquicos da União que 
participaram de operações de guerra na Fôrça 
Expedicionária, na Fôrça Aérea e na Marinha de 
Guerra do Brasil ou receberam a Medalha da 
Campanha do Atlântico Sul, instituída pela Lei nº 
497, de 28 de novembro de 1948, serão, ao 
aposentar-se, promovidos ao cargo imediatamente 
superior, se existir tal categoria no seu quadro, 
 e perceberão integralmente os respectivos 
vencimentos. 

Art. 2º – Os funcionários e empregados, a 
que se refere o art. 1º, poderão requerer 
aposentadoria, se contarem 25 (vinte e cinco) anos 
de serviço. 

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

Às Comissões de Serviço Público Civil, de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 218, DE 1958 

 
(Nº 3.725-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão vitalícia de Cr$ 8.000,00 

mensais a Albina Clementina Prascalossi Sanson, 
viúva do Deputado Sílvio Sanson. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a pensão especial de 

Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) mensais a Albina 
Clementina Prascalossi Sanson, viúva do Deputado 
Sílvio Sanson. 

Art. 2º – A pensão de que trata o art. 1º desta 
lei correrá à conta da dotação orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 219, DE 1958 
 

(Nº 1.886-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Institui a Campanha Nacional Contra a Lepra e 
dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É instituída a Campanha Nacional 

Contra a Lepra, sob a direção do Serviço Nacional 
de Lepra, do Departamento Nacional de Saúde, do 
Ministério da Saúde. 

Art. 2º – O plano da Campanha Nacional 
Contra a Lepra será elaborado pelo diretor da Saúde, 
observadas especialmente as seguintes bases para 
a realização da Campanha: 
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a) em todo o território nacional, dentro de 
normas eminentemente preventivas; 

b) através de medidas, que visem, 
predominantemente, a profilaxia, o ensino, a 
pesquisa, a propaganda e educação sanitária e a 
ação social. 

Art. 3º – São órgãos integrantes da 
Campanha: 

a) o Serviço Nacional de Lepra como 
supervisor e responsável; 

b) os órgãos federais de assistência ou de 
serviço social, na forma do que fôr solicitado pelo 
Serviço Nacional de Lepra; 

c) os institutos e caixas de aposentadoria e 
pensões, ministrando a seus associados medidas de 
profilaxia e assistência, mediante ajustes de 
cooperação firmados com o Serviço Nacional de 
Lepra; 

d) os órgãos estaduais e municipais de saúde 
e outras entidades oficiais mediante convênios 
escritos, entre as autoridades que os respectivos 
governos indicarem e o diretor do Serviço Nacional 
de Lepra; 

e) as instituições que recebem subvenção do 
Govêrno da União, segundo os programas 
elaborados pelo Serviço Nacional de Lepra nos 
limites dos recursos de que dispuserem; 

f) outras pessoas físicas ou jurídicas, que se 
disponham a contribuir, por qualquer meio útil, 
inclusive doações e legados, sem cláusulas 
onerosas, a juízo do Ministro da Saúde, e em face do 
parecer do Serviço Nacional de Lepra. 

Art. 4º – A Campanha será realizada de 
acôrdo com o regime financeiro estabelecido no art. 
4º e seus parágrafos do Decreto-lei nº 9.387, de 20 
de junho de 1946. 

Art. 5º – Será considerado de natureza 
relevante o serviço gratuito prestado à  
Campanha. 

Art. 6º – Diante da verificação dos proveitos da 
Campanha Nacional Contra a Lepra, o Govêr- 
 

no Federal, por intermédio do Departamento 
Nacional de Saúde e proposta do Serviço Nacional 
de Lepra, poderá transferir a instituições particulares, 
congregadas ou não em federação de sociedades 
assistenciais, o encargo de manter, em caráter 
permanente, sob a orientação e fiscalização do 
Serviço Nacional de Lepra, órgãos de assistência a 
cargo dos poderes públicos. 

Art. 7º – Para o atendimento das despesas 
decorrentes da realização da Campanha Nacional 
Contra a Lepra, o Poder Executivo incluirá, 
anualmente, no Orçamento Geral da União, durante 
5 (cinco) exercícios consecutivos, as seguintes 
dotações: 

 
  Cr$ 
   
a) primeiro ano............................ 91.700.000,00 
b) segundo ano........................... 137.550.000,00 
c) terceiro ano............................. 150.450.000,00 
d) quarto ano............................... 170.580.000,00 
e) quinto ano............................... 200.550.000,00 

 
Art. 8º – Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 9º – Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Às Comissões de Saúde Pública e de 

Finanças. 
Carta do Presidente do Instituto dos 

Advogados Brasileiros nos seguintes têrmos: 
 

INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS  
– GABINETE DO PRESIDENTE 

 
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1958. 
 

Urgente 
 
Exmo. Sr. Senador Apolônio Salles – D.D. 

Vice-Presidente do Senado Federal. 
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex.ª, 

 para comunicar-lhe que êste Instituto, tendo 
 tido ciência dos propósitos do Govêrno Fe- 
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deral de obter a aprovação, pelo Congresso 
Nacional, dos novos projetos de lei de aumento de 
alíquotas dos Impostos de Sêlo e de Consumo, 
depois de já ter sido sancionada a Lei Orçamentária 
para 1959 – (“Diário do Congresso Nacional” 
 – de 6 de dezembro de 1958, Seção I) –  
nomeou uma Comissão Especial para estudar a 
matéria. 

O parecer dessa Comissão, ontem aprovado 
em Sessão plenária assim conclui: 

“Qualquer majoração tributária – exceção feita 
para a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por 
motivo de guerra – para que possa ser cobrada no 
exercício imediatamente subseqüente ao em que fôr 
promulgada, há de ter sido expressamente prevista 
na lei orçamentária, assim entendida a menção da lei 
que determinou aquela majoração e o respectivo 
quantitativo”. 

Dada a grave responsabilidade que se quer 
atribuir ao Congresso Nacional na votação de 
projetos de lei que são manifestamente 
inconstitucionais, eis que, já estando sancionada a 
lei orçamentária para 1959, não é possível, depois 
disso, votar aumento de impôsto e taxas para vigorar 
a partir de janeiro de 1959, solicito a V. Ex.ª que se 
digne mandar inserir o referido parecer no “Diário do 
Congresso Nacional” e encaminhá-lo às Comissões 
de Constituição e Justiça e de Finanças dessa Casa 
do Parlamento Nacional. 

Agradecendo a V. Ex.ª a atenção que 
dispensar a esta solicitação, renovo, ao ensejo, os 
sentimentos de minha grande admiração e elevado 
aprêço – Otto Gil, Presidente. 

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL 
CONSTITUÍDA PARA OPINAR SÔBRE A 

INDICAÇÃO Nº 
 

Qualquer majoração tributária – exceção feita 
para a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por 
motivo de guerra – para que possa ser cobrada no 
exercício imediatamente subseqüente ao em que fôr 
promulgada, há de ter sido expressamente prevista 
na lei orçamentária, assim entendida a menção da lei 
que determinou aquela majoração e o respectivo 
quantitativo. 

 
O ilustre consórcio Dr. Otto de Andrade Gil, 

Presidente desta Casa, apresentou à consideração do 
instituto dos Advogados Brasileiros uma Indicação, 
versando matéria constitucional, do teor seguinte: 

“1. A Constituição Federal vigente ao assegurar 
a brasileiros e aos estrangeiros, residentes no País, a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade o faz, 
inscrevendo, entre os direitos e garantias, o de que 
ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei – e, 
particularmente, no tocante às leis tributárias, 
estabelece que – “Nenhum tributo será exigido ou 
aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será 
cobrado em cada exercício sem prévia autorização 
orçamentária, ressalvada a tarifa aduaneira e o impôsto 
lançado por motivo de guerra”. 

(Art. 141.– nº 34). 
2. Desde a vigência da Constituição de 1946 o 

Congresso Nacional sempre entendeu – e essa 
interpretação da Lei Magna é assaz valiosa – que a 
votação e promulgação das leis tributárias,  
quando criam novos impostos ou aumentam as 
alíquotas dos tributos existentes, devem preceder à 
lei orçamentária, a modo que desta conste, 
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como é óbvio, a previsão da receita que essa nova 
lei tributária ou êsse aumento da alíquota deverá 
produzir. 

3. Da mesma forma que a Lei Orçamentária 
não poderá declarar a receita de tributo ainda 
inexistente, ao tempo de sua tramitação no 
Parlamento, não poderá mencionar receita referente 
a aumento de alíquotas constante de lei também 
inexistente. 

4. Essas noções banais e corriqueiras, têm 
sido, como disse, observadas, até aqui, pelo 
Congresso Nacional. 

5. Sucede, porém, que notícias hoje 
veiculadas pelos jornais nos deixam estarrecidos 
ante os propósitos do Govêrno Federal de obter 
que o Congresso Nacional, vote as novas Leis do 
Impôsto do Sêlo e de Consumo, com aumento de 
alíquotas e modificação das incidências, para 
vigorar no próximo exercício financeiro de 1959, 
quando a Lei Orçamentária já foi decretada e não 
cogita da modificação das alíquotas daqueles 
impostos. 

6. Pelo noticiário do Congresso Nacional se 
fica sabendo que foi o Senador Lameira 
Bittencourt quem tentou introduzir na Lei 
Orçamentária um dispositivo segundo o qual os 
Impostos de Sêlo e de Consumo seriam cobrados 
em 1959 de acôrdo com os projetos de lei em 
tramitação na Câmara dos Deputados. Essa 
esdrúxula proposição não foi aceita pela Câmara 
dos Deputados. E, por isso, não consta da Lei 
Orçamentária para 1959, aquela exótica proposta 
senatorial. 

7. Não obstante a recusa, de se incluir na Lei, 
Orçamentária um preceito de tal natureza, parece 
que o Govêrno da República ou melhor o Poder 
Executivo, premiado pelo vultoso deficit orçamentário 
para 1959, tenciona fazer aprovar, ainda êste  
ano, e depois da votação da Lei Orçamentária, as 
 

novas alíquotas dos Impostos do Sêlo e de 
Consumo, e o faz apoiando-se, ao que se alega, em 
pronunciamento favorável do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal. 

Face ao exposto e dada a magnitude da 
matéria e urgente pronunciamento dos Juristas 
brasileiros sôbre a matéria, 

Indico que o Instituto dos Advogados 
Brasileiros declare, com urgência – por uma 
Comissão Especial de cinco membros – em parecer 
fundamentado, se, face aos preceitos Constitucionais 
vigentes poderá o Congresso Nacional votar leis 
tributárias, com aumento das alíquotas dos 
respectivos tributos, para vigorar no exercício 
seguinte ao da votação, tudo isso depois de já ter 
sido votada e sancionada a Lei Orçamentária para o 
mesmo exercício financeiro, vale dizer, se os novos 
tributos poderão ser cobrados em 1959 sem que 
dêles tenha cogitado a Lei Orçamentária para 1959”. 

Nomeada a Comissão Especial, passa a dar, 
com urgência que o assunto requer, o seguinte: 

 
PARECER 

 
1. Não há dúvida que a Lei Orçamentária para 

1959 não previu – tal como referido na Indicação 
qualquer aumento na arrecadação dos Impostos de 
Consumo e Sêlo do Papel, mantida, naquele 
diploma, e sem alteração, a antiga legislação 
reguladora da percepção daqueles tributos. 

2. Alega-se que o Govêrno, invocando 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, teria o 
propósito de fazer aprovar – ainda no presente 
exercício – leis alterando e majorando as alíquotas 
dos sobreditos Impostos de Sêlo e Consumo, para 
cobrá-las no próximo exercício de 1959, tudo sob a 
alegação, que se diz reborada pela Pretório  
Excelso, de que a existência de lei, anterior ao 
Orçamento, autorizando, genèricamente, a co- 
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brança de determinado tributo, dispensa a prévia 
autorização orçamentária para a cobrança dos 
aumentos versando tributos precedentemente criados. 

3. Parece-nos que o fato do Supremo Tribunal 
Federal, ou qualquer outro Tribunal do País, firmar 
um entendimento a respeito da interpretação de 
determinado preceito de lei não impede, nem tolhe, 
nem susta pronunciamento doutrinário que com 
aquêle entendimento colida. 

Sôbre, constituir expresso mandamento 
estatutário o pronunciar-se o Instituto dos Advogados 
Brasileiros, visando o aperfeiçoamento da ordem 
jurídica – e que se consubstancia, entre outras 
formas, pela crítica serena dos julgados – é preciso 
notar, e o fazemos apoiados em escólios de Pedro 
Lessa, que uma decisão, mesmo judicial, só vale 
pelas razões, pelos raciocínios que encerra e, nunca, 
pelo decreto judicial. Se o fato de ter decidido mal, 
uma ou mais vêzes, fôsse motivo jurídico para 
sempre decidir do mesmo modo, a jurisprudència 
seria o pior de todos os inimigos do direito (voto 
daquele eminente Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, na "Revista de Direito", de Bento de Faria, 
vol. 59, página 311).  

4. Outra não é, neste passo, a lição do 
preclaro Ministro Carlos Maximiliano, que depois de 
citar um texto de Raul de La Grasserie, sôbre o 
conceito de jurisprudência, adverte o intérprete 
acêrca da necessidade de se não limitar a imitar ou 
contar os precedentes, concitando-o a, ao invés disso, 
pesá-los, preferindo os trabalhos diretos sôbre o texto. 
Os julgados, de fato, constituem bons auxiliares de 
exegese, quando manuseados cuidadosamente, 
criticados, comparados, examinados à luz dos 
princípios, com os livros de doutrina, com as 
exposições sistemáticas de Direito. A jurisprudência,  
 

por si só, isolada, não tem valor decisivo, absoluto. 
(Hermenêutica, 3ª Edição, página 224) . 

5. A indagação sôbre se, face ao preceito do 
art. 141, parágrafo 34 da Constituição Federal, é 
válida a cobrança de majoração de tributo (já 
existente e cobrado por fôrça de legislação anterior) 
determinada por lei não incluída no orçamento, 
essa indagação, ao que nos consta, já foi, na 
realidade, respondida pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

No Tribunal Federal de Recursos, em questão 
versando o aumento da Taxa de Educação e Saúde, 
determinado pela Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 
1950, prevaleceu, à unanimidade de votos, a tese 
sustentada no voto do Relator, Ministro Cunha 
Vasconcellos, no sentido da constitucionalidade da 
referida majoração, isto porque 

"o simples aumento, ou majoração de tributo, 
em geral já previsto nas leis orçamentárias, não 
infringe a Constituição, porque a lei orçamentária não 
especifica o "quantum", do tributo a ser pago em 
cada espécie. A lei simplesmente prevê a Receita 
global. 

Afigura-se-me que o que a Constituição 
pretende, ou pretendeu o constituinte com a  
dupla exigência, foi uma advertência, uma 
segurança ao contribuinte, advertência de que êle 
estará sujeito, no exercício determinado, ao 
pagamento daquele impôsto – e segurança de que 
nenhum impôsto lhe poderá ser exigido sem 
aquela advertência, isso para que o contribuinte, 
na movimentação dos seus negócios tenha base 
certa para o efeito de cálculo dessa mesma 
movimentação, do giro do seu comércio. Pretender 
que também a majoração dos tributos já previstos 
obedeça à dupla exigência, a meu ver, é pre-  
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tender demais, fora do alcance e dos objetivos da 
Constituição". ("Revista de Direito Administrativo" – 
Vol. 30, páginas 207-8). 

6. Êsse entendimento mereceu a aveniência 
do Supremo Tribunal Federal, manifestada em outra 
questão de direito, aflorada posteriormente. 

Discutiu-se, naquele Petrório Excelso, a 
constitucionalidade da cobrança, em 1955, da 
majoração da Taxa de Previdência Social, 
determinada pela Lei 2.250, de 1954, não incluída na 
lei orçamentária para 1955, tendo o Supremo 
Tribunal Federal, confirmando acórdãos do Tribunal 
Federal de Recursos, decidido pela 
constitucionalidade da pretendida cobrança. 

Mais recentemente, e no mesmo teor de 
idéias, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no 
Recurso Extraordinário nº 31.619 (R.DA., volume 50, 
página 72) que "basta a existência de lei, 
precedendo ou sucedendo o orçamento, para 
autorizar a cobrança do tributo". 

7. Não basta, ao que temos, para que se 
possa, no exercício de 1959, cobrar, já majorados, 
os Impostos de Consumo e Sêlo, que a lei criadora 
dêsses tributos tenha sido expressamente 
mencionada no orçamento, pois êsse procedimento 
afrontaria, de um golpe, o preceito do art. 141, 
parágrafo 34 da Constituição Federal – garantidor da 
liberdade, de segurança individual e da propriedade 
– e o princípio da unidade e anualidade 
orçamentárias, princípio de que decorre a inclusão 
obrigatória na receita, de tôdas as rendas e 
suprimentos, ao Estado, para satisfação das 
necessidades coletivas (art. 73 da Constituição).  

8. Dos dois preceitos constitucionais acima 
invocados decorrem três conclusões, absolutamente 
invulneráveis e que o preclaro e culto João 
Mangabeira assim sintetizou: 

1º – Pela anualidade e universalidade do 
Orçamento, o Estado assegura o seu equilíbrio 
financeiro, do mesmo passo, com tais princípios, se 
equilibra na sua economia privada, se garante em sua 
liberdade e se estabiliza e na sua vida o contribuinte, 
isto é, o cidadão que sabe, prévia e exatamente o que 
tem de pagar ao Erário, no curso do ano seguinte. 

2º A anualidade da fixação de tôdas as fontes 
de rendas e da autorização para cobrá-las implica no 
direito do contribuinte de só pagar durante o ano 
financeiro o que no orçamento se consignou e na 
proporção que aí se estabeleceu. 

3º A situação jurídica, uma vez firmada pela 
sanção ou prorrogação do orçamento, é imodificável 
dentro do ano financeiro.  

– (João Mangabeira – "Parecer", in Revista 
Forense, vol. 124, página 376).  

9. Busca a invocada jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, para decidir pela 
constitucionalidade da majoração tributária não 
autorizada pelo orçamento, arrimo no argumento de 
que a lei orçamentária não especifica o "Quantum" 
do tributo a ser pago em espécie, prevendo, apenas 
a receita global. 

10. Respondemos, data venia, que tal 
entendimento importa na destruição completa de 
todo o nosso sistema orçamentário, além de – 
postergando as garantias individuais que o artigo 141 
da Constituição proclama e assegura – relegar a 
oblívio a regra da anualidade orçamentária mediante 
a possibilidade, outorgada ao Fisco, de, conservando 
o título, elevar, para cobrança extra-orçamentária, a 
alíquota de determinado tributo. 

11."De que valeria – indaga Francisco Campo, 
"de que valeria, então, a regra constitucional relativa 
à anualidade de impôsto, se reduzida à mofina  
e fútil exigência de se reproduzir no orçamento  
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pelo título que lhe cabe na nomenclatura dos 
impostos, apenas a sua qualidade ou à sua 
incidência, (Francisco Campos – "Parecer" na 
Revista de Direito Administrativo – Vol. 14, página 
467).  

12. O orçamento, define Pimenta Bueno 
(Direito Público Brasileiro – página 85), é o "ato que 
em cada ano fixa e autoriza o montante das 
despesas públicas e, conseqüentemente, os meios 
de concorrer a elas", e a regra de que, anualmente, 
deve ser renovada a previsão da receita, vem, 
exaustivamente, repetida. – quer textos 
constitucionais, quer pela doutrina. 

"O impôsto é votado em leis permanentes ou 
nas leis anuais da receita pública, conforme a 
prática dos Estados. No Brasil, a regra seguida  
é: uma vez criado o impôsto por lei especial  
ou disposições permanentes da própria lei 
orçamentária da receita, considera-se vigente 
enquanto não fôr declaradamente revogada; mas é 
indispensável para a sua arrecadação que nas leis 
anuais referidas se repita a autorização implícita 
das mesmas pela inscrição dos respectivos títulos 
no orçamento". 

(Amaro Cavalcanti – "Elementos de Finanças" 
páginas 222-3. No mesmo sentido Aurelino Leal, 
"Teoria e Prática da Constituição" – pág. 442; – 
Didimo da Veiga, "Ensaio da Ciência das Finanças e 
da Economia Política" – página 230; Duguit Traité de 
droit Constitutionnel, IV, pág. 433; – Esmein, "Direito 
Constitucional", 2º vol., pág. 409; – Hauriou – "Direito 
Constitucional" – pág. 200; – Barthelemy et Duez, 
"Tratado de Direito Constitucional" – página 799).  

13. Partindo, portanto, do  
pressuposto de que a majoração tri-  
 

butária não autorizada pelo orçamento importa: a) – 
na quebra dos princípios de anualidade, unidade e 
universalidade, consagra dos pela Constituição 
Federal de 1946, por isso que o orçamento, nessas 
condições, deixaria de englobar, na receita, tôdas as 
rendas, e se revelaria, assim, orçamento emendado e 
b) – na vulneração de uma garantia individual 
consubstanciada na certeza e segurança do 
contribuinte em saber que, "no período orçamentário 
prèviamente fixado, nenhum tributo lhe seria cobrado 
senão o que o ato financeiro consigna e na proporção 
que ali se fixa" (João Mangabeira –parecer cit.. op. e 
loc. cits.) forçoso é reconhecer que, na ausência de 
autorização orçamentária, os agentes do Fisco têm o 
dever (constitucional) de não proceder à cobrança da 
referida majoração, nulos os atos praticados para dar 
nascimento àquele crédito tributário. 

14. Como ficou dito, a questão que ora se 
ventila não é nova, pôsto que não é essa a primeira 
vez que o Fisco se arroga no direito de cobrar 
majoração de tributo sem a prévia e necessária 
autorização orçamentária. 

Grande celeuma, provocou, na ocasião, a 
iniciativa do Estado de São Paulo quando pretendeu 
elevar de 2,5 parar 3%, a alíquota do impôsto sôbre 
vendas e consignações, mediante lei votada, depois 
de promulgada a do orçamento, e neste omissa.  

13. Dos juristas que se manifestaram, na 
época, contrários à cobrança da majoração tributária 
no exercício imediatamente seguinte à promulgação 
da lei que a decretou, além de João Mangabeira 
(Revista Forense, volume 124, página 376) forçoso é 
ressaltar a figura do Professor Rubens de Sousa cujo 
parecer (Revista Forense, vol. 123, página 369) 
retirou, às pretensões fiscais, qualquer amparo. 
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16. Incursionou, o ilustre jurista, por seara 
nova, aflorando a fragilidade do argumento daqueles 
que vêem na qualitativa do tributo, vez que as 
previsões orçamentárias "são meras estimativas que 
não têm exata correspondência com a soma das 
alíquotas com as quais efetivamente os contribuintes 
irão concorrer para o tesouro público" (trecho de 
Mensagem 72-48, do Executivo de São Paulo, à 
Assembléia Legislativa Estadual, fôrça da qual se 
pretendeu a majoração da alíquota de impôsto sôbre 
vendas e consignações nas condições acima 
descritas).  

Note-se que o argumento se confunde com o 
aventado no Acórdão, do Tribunal Federal de 
Recursos, proferido no julgamento do recurso contra 
a majoração da Taxa de Educação e Saúde".  

17. Distinguiu Rubens de Sousa na lei do 
orçamento, dois elementos: 

"Um elemento contábil, ou melhor, estatístico, 
que é a previsão da receita; e um aspecto jurídico, 
que é a autorização para a cobrança, num 
determinado exercício, dos tributos instituídos por 
outras leis. 

 
Sòmente quanto ao primeiro aspecto, ou 

seja, quanto ao aspecto estatístico, tem 
procedência, portanto, a argumentação de 
Mensagem 72-48, baseada no caráter elástico da 
previsão orçamentária; quanto ao segundo 
aspecto, ou seja quanto ao aspecto jurídico, não é 
cabível falar de elasticidade, mas ao contrário, de 
rigidez, justamente por se tratar de um elemento 
jurídico que tem, portanto, um caráter de  
certeza normativa, e não um caráter de previsão 
estimativa que possa vir a ser desmentido pelos 
fatos. 

Nestas condições, forçoso é concluir que o 
caráter de elasticidade, ou seja de variabilidade, que 
a Mensagem 72-48 atribui ao orçamento, sòmente se 
pode referir à parte do orçamento que constitui 
simples elemento estatístico ou contábil ou seja, à 
previsão orçamentária pròpriamente dita; quanto à 
autorização para a cobrança dos tributos, ao 
contrário, deve prevalecer o critério da rigidez, 
mesmo porque nessa parte o orçamento constitui 
regra legal de caráter normativo, porquanto 
consubstancia dispositivo constitucional fazendo 
parte do conjunto das garantias constitucionais do 
contribuinte". (Rubens de Sousa – Parecer, in op. e 
loc. cits. ).  

18. A argumentação desenvolvida pelo ilustre 
professor, se repele a em que se arrimou o Tribunal 
Federal de Recursos para julgar constitucional a 
cobrança sem autorização orçamentária, da 
majoração da Taxa de Educação e Saúde", não 
molesta, ao contrário robora o entendimento que 
aquêle Tribunal deu – por inexplicável contradição – 
à lei orçamentária, considerando-a (no julgamento do 
recurso em Mandado de Segurança nº 90), como a 
lei do impôsto. 

19. Discutia-se, nesse último caso, a validade 
da cobrança dos adicionais do Impôsto de Renda, 
previstos no orçamento, mas não instituídos em lei 
previamente votada. 

O Tribunal, pela maioria de seus Membros 
(vencido, apenas, o Ministro Armando Prado), 
acompanhou o brilhante voto do Relator, Ministro 
Arthur Marinho, e alicerçado em lições de Duguit 
(Traité de Droit Constitutionnel – 3ª Ed. 4. Tomo – 
pág. 228) e Trotabas ("Précis de Science et Législation 
financière – 9ª Ed. – pág. 1.947), considerou orçamento 
como lei – não apenas formal – mas ma-  
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terial, capaz de criar, e, mesmo revigorar tributo já 
existente. 

"Quem apreciar os aspectos jurídicos do 
orçamento" – afirmou o Ministro Arthur Marinho (Rev. 
Forense, volume 123, pág. 126) – "notará, a  
meu ver, que êle é lei formal e material ao mesmo 
tempo.  

Em seguida, apoiando-se em escólios de 
Aurelino Leal (Teoria e Prática da Constituição, pág. 
499), afirmou o ilustre Magistrado que 

"se alguém tentar cobrar impôsto em cada 
exercício financeiro sem prévia autorização 
orçamentária, isto é, sem que a lei de meios o 
consigne, orce e tabele, salvo tarifa aduaneira e 
impôsto lançado por motivo de guerra, o  
contribuinte não pagará, não é obrigado a satisfazê-
lo, ainda que o tributo conste de lei tributária 
anterior". 

E por que? 
Porque, para o ilustre Magistrado, e no 

entender de maioria dos membros que integram 
aquêle Tribunal, sòmente à lei orçamentária "daria 
vida à lei tributária para o exercício". 

20. Ora, se à lei orçamentária se vincula a 
competência dos agentes do Fisco para praticar os 
atos necessários à criação de um critério tributário; 
se da lei orçamentária depende a vigência de uma lei 
tributária; se a lei orçamentária, por si só é capaz – 
não apenas de criar – mas de revitalizar tributos 
extintos, como então, quer o Tribunal, em acórdão 
posterior, dispensar a autorização orçamentária para 
a cobrança de majoração de tributos, negando, 
assim, e contraditòriamente, a prevalência da lei 
orçamentária e desconhecendo-lhe a característica 
de lei de tributos? 

21. – Prescreve o artigo 141, parágrafo 34 da 
Constituição de 1946: 

"Nenhum tributo será exigido ou aumentado 
sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado 
em cada exercício sem prévia autorização 
orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira 
e o impôsto lançado por motivo de guerra". 

Dêsse preceito – na lição de Aliomar Baleeiro 
– decorreu, entre outras, as seguintes conclusões 
lógicas: 

a) lei material, que decreta ou majora tributo, 
ressalvados a tarifa aduaneira e o impôsto de guerra, 
há de ser anterior ao orçamento, pois não se autoriza 
o que ainda não existe; 

b) a lei do tributo não pode ser alterada ou 
retificada, depois do orçamento, para vigência no 
exercício a que êste se refere. 

(Aliomar Baleeiro. – Limitações Constitucionais 
ao Poder de Tributar" – Pág. 30).  

22. Nem poderia ser de outra forma: se se 
entendesse, ad absurdum – que a cobrança de 
majoração tributária não se sujeita à prévia 
autorização orçamentária, e que essa exigência se 
vincula, apenas à cobrança de tributo já existente, 
qual a razão, perguntamos, qual a razão de haver o 
legislador constituinte ressalvado "a tarifa aduaneira 
e o impôsto lançado por motivo de guerra?" 

Será possível interpretar-se essa ressalva 
como uma autorização, ao Fisco, para sobrar a tarifa 
alfandegária ou o impôsto lançado por motivo de 
guerra, sem lei que os tenha prèviamente criado? 

Evidentemente, não, pois a essa  
conclusão se opõe o preceito do artigo 141, 
parágrafo 2º da Constituição, fôrça do qual 
"ninguém é obrigado a fazer ou deixar de  
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fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 
E a Constituição Federal não pode encerrar 

dispositivos contraditórios e que, recìprocamente, se 
anulem. 

23. Ou, ao revés – e o que parece lógico – o 
legislador constituinte ressalvou a possibilidade da 
tarifa alfandegária e do impôsto lançado por motivo 
de guerra, apenas, serem cobrados os majorados 
sem prévia autorização orçamentária? 

Aceitando essa conclusão – que é única que 
se compadece com a letra e sentido do parágrafo 34 
do art. 141 da Constituição Federal, somos levados a 
concluir que – não se tratando de tarifa alfandegária 
ou impôsto lançado por motivo de guerra – qualquer 
majoração tributária só poderá ser cobrada mediante 
autorização orçamentária.  

Em conclusão: 
Qualquer majoração tributária, ainda que 

decretada por lei, só poderá ser cobrada quando 
expressamente prevista, qualitativa e 
quantitativamente, na lei orçamentária – Otto de 
Andrade Gil – Presidente; Vizeu Gil.– Relator. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 
primeiro orador. Inscrito. (Pausa).  

S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 

segundo orador inscrito. 
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr.  

Presidente, recebi telegrama assinado pelo Sr.  
José Ribeiro Soares, Presidente da Associação 
Comercial do Amazonas, o qual desejo não só 
comentar como dêle dar conhecimento à Nação  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Diretor do 
Lóide Brasileiro.  

Os fatos a que se refere são de estarrecer. Só 
acredito estejam ocorrendo porque o telegrama 
endereçado a um Senador da República pelo 
Presidente da Associação Comercial do Amazonas, 
transcreve o teor de outro, dirigido ao Chefe da 
Nação. 

Em linhas gerais declara o telegrama que  
o Diretor do Lóide Brasileiro cientificou a Diretoria 
da Associação Comercial de que, doravante os 
navios daquela companhia não farão regularmente 
a linha Sul-Norte do País, porque foram desviados 
para outros fins, muito humanitários, não há 
dúvida. A região da Amazônia – verdadeira ilha 
econômica – e particularmente o meu Estado, 
ficou, assim ainda mais desligada da costa e, 
portanto, sem meios de comunicação com o Sul do 
País. 

Lerei Sr. Presidente alguns trechos do 
telegrama: 

"A Associação Comercial do Amazonas foi 
cientificada pela direção do Lóide Brasileiro da 
impossibilidade de manter a habitual freqüência de 
seus navios no Pôrto de Manaus, em virtude de o 
Govêrno Federal haver requisitado os transportes 
disponíveis para atender à condução de gêneros 
alimentícios para os Estados do Nordeste atingidos 
pelos efeitos da sêca. 

Nada mais razoável, Sr. Presidente, do que 
se atender aos atingidos pelas sêcas; mas, 
retirados os vapores da linha normal, além dos 
nordestinos, também os homens da Amazônia irão 
passar fome, por falta de gêneros alimentícios, que 
habitualmente são transportados do Sul do País, 
por êsses cargeuiro, notadamente do Lóide 
Brasileiro. 
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Sou, igualmente, um entusiasta da construção 
de Brasília, principalmente porque implicará abertura 
de uma estrada que ligará o Nordeste brasileiro ao 
Sul. 

Na última guerra tivemos a comprovação de 
que, sem estradas de penetração, ligando o Norte ao 
Sul, continuaremos, nesse isolamento que nos é tão 
prejudicial. 

Agora, o Lóide declara simplesmente que não 
poderá mais fazer a navegação entre êsses dois 
extremos, porque seus navios foram requisitados 
para outros serviços, muito humanitários, não há 
negar, mas como diz o povo, será vestir um santo e 
despir outro; e não só despir, deixá-lo 
completamente nu. Não é possível se tire das linhas 
regulares as poucas embarcações, para servirem a 
outro fim, embora alevantado o que reconhecem os 
signatários do telegrama: 

Embora compreendendo o sentido humanitário 
dessa providência, somos forçados a ponderar a V. 
Ex.ª que a falta de navios na nossa praça, por 
dilatado espaço de tempo, implicará em enormes 
perturbações para a economia regional, cujas safras 
e produtos dependem vitalmente de abastecimento 
procedente do Sul do País, sem os quais tôdas as 
atividades produtoras, notadamente a da borracha, 
de que há grande escassez no País, serão 
irremediàvelmente sacrificados. A redução das 
viagens entre Manaus e praças do Sul provocará, 
igualmente, interrupção das exportações, impondo 
dificuldades financeiras ao comércio assim  
impedido de cumprir seus contratos de fornecimento 
de matérias primas às indústrias sulinas. Não 
possuindo qualquer ligação rodoviária com os 
demais Estados, torna-se inaceitável privá-lo dos 
seus únicos meios de comunicação, isolando o res-  
 

to da nação, quando mais justo e acertado seria 
reduzir as cotas de transportes marítimos da costa 
meridional, onde Estados dispõem de abundantes 
meios de transportes ferroviários e rodoviários, cuja 
utilização diminui efeitos da redução de transportes 
marítimos. Face ao exposto, esta Associação apela 
para V. Ex.ª, no sentido de ser restabelecida 
normalmente as viagens dos navios do Lóide e da 
Costeira para essa praça..." 

Em setembro, Sr. Presidente, o Ministro da 
Marinha cedeu um navio de guerra para transporte da 
farinha de trigo, depositada em Salvador. O "Ary 
Parreiras" levou daquela cidade para Manaus vinte mil 
sacas do produto, recebidas até com júbilo, porque 
havia cêrca de sessenta dias a população da Capital 
do meu Estado não tinha nas suas mesas êsse 
alimento, exatamente o mais desejado pelo pobre. 

A ameaça representada pela declaração do 
Lóide Brasileiro estarrece, dada a profundidade dos 
malefícios que poderá ocasionar a tôda uma região 
do País. 

Sr. Presidente, no telegrama faz uma sugestão 
a Associação Comercial: transfere a solução para a 
órbita federal, porque lembra o arrendamento de 
certo número de vapores para fazermos o serviço da 
costa. Assim, essa entidade do meu Estado não 
clama, não grita, apresenta também remédio para a 
situação. 

É necessário que essa sugestão seja 
encarada com objetividade, que os órgãos do 
Govêrno incumbidos do assunto procurem verificar 
se, na realidade, é possível tomar essa providência – 
se é, que a adotem sem demora. 

Não se limitem as autoridades à simples 
comunicação de que daqui por diante será  
diminuído o número de vapores. Essa não é a solu-  
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ção; não é resposta que um órgão oficial dê a 
entidade como a Associação Comercial, porquanto, 
em vez de levar a tranqüilidade, de solucionar o 
assunto, provocará insatisfação cada vez maior. 

Não me consta que o Amazonas esteja isolado 
da Federação. É um Estado que presta à União tôda 
obediência a que a lei obriga. Os seus representantes 
nesta Casa, todos êles, apóiam o Govêrno Federal 
defendendo as medidas que adota. Justo é, portanto, 
que, nesta hora, nossa palavra seja ouvida pelo 
Presidente da República para que interceda junto ao 
Lóide Brasileiro, a fim de que não se limite a 
informações dessa natureza que, longe de solucionar 
o problema, vão intranqüilizar tôda aquela região. 

Para o caso da farinha de trigo, por exemplo, a 
solução adequada seria a extensão até Salvador das 
linhas da CINAP, que fazem, habitualmente, o 
tráfego no Rio Amazonas e seus afluentes. Já está 
programada na própria Diretoria da CINAP, uma 
viagem por navios novos, agora recebidos, de Recife 
e Manaus e de Manaus a Recife. Seria um 
prolongamento de mais três dias de viagem; mas 
resolveria, pelo menos, dois problemas dos mais 
cruciantes para a população, o fornecimento de 
açúcar de Pernambuco e da farinha de trigo de 
Salvador, na Bahia. 

Quanto à farinha de trigo, o industrial Dr. Paulo 
Lander, Presidente dos Moinhos da Bahia S. A., tem 
cooperado eficazmente, colocando a disposição da 
praça de Manaus a quantidade necessária ao 
consumo. 

O que tem prejudicado é a falta de transporte. 
Desde janeiro dêste ano, os navios que 
habitualmente fazem escala no Pôrto de Salvador, 
passam ao largo, deixando no cais os produtos 
destinados à alimentação do povo do Amazonas. 

Prossegue o telegrama: 
"...medida que se torna imperativa tendo em 

vista a situação peculiaríssima desta região, bem 
como o fato de, sòmente nos próximos dois meses, 
ser possível o encaminhamento de mercadorias para 
o interior do Estado, através do aproveitamento das 
enchentes dos rios. 

Ainda sôbre o objeto do presente apêlo, a 
Associação permite lembrar o conteúdo do 
radiograma dirigido a V. Ex.ª, na data de 14 de 
agôsto último, quando sugere fretamento trinta 
navios estrangeiros como única forma de aliviar  
as dificuldades dos transportes na costa do  
País". 

Desejo, também, à margem dêste tópico, fazer 
ligeiro comentário. 

Nem em tôdas as épocas os aviadores de 
Manaus – aviadores é têrmo regional pelo qual são 
designados os homens que fornecem mercadoria 
para o interior do Estado – nem em tôdas as 
épocas, repito, é possível aos aviadores de Manaus 
remeter para todo o interior do Amazonas a 
mercadoria de consumo dos habitantes do interior, 
exatamente os seringueiros, os massarandubeiros, 
os bateleiros, enfim, todos aquêles homens que se 
dedicam à extração dos gêneros da floresta, com 
exceção da juta. O rio seca, isolando 
completamente, durante meses e meses, do resto 
do Estado, várias regiões do interior. O transporte, 
nessas ocasiões, é de todo impossível. Essa 
situação deve ser encarada dentro do maior 
problema: o da oportunidade de fornecimento de 
mercadorias na época própria em que as 
esperamos. Estamos no limiar da enchente dos 
altos rios, quando é possível levar a mercadoria 
para o interior. 
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Prossegue o telegrama: 
"Antecipamos nossos agradecimentos pela 

cooperação que V. Ex.ª certamente não se recusará 
a prestar nesta delicada emergência. Considerando 
a gravidade do problema apelamos para o assunto a 
valiosa e autorizada assistência de V. Ex.ª no sentido 
de contornar aquêle impasse de conseqüências 
imprevisíveis para a economia nacional.  
Cordiais saudações. – Associação Comercial do 
Amazonas – José Ribeiro Soares – Presidente em 
exercício". 

Volto, Sr. Presidente, ao fim da leitura do 
telegrama, a estranhar os têrmos em que o Lóide 
Brasileiro respondeu ao apêlo da Associação 
Comercial do Amazonas, que desejava aumentadas 
as viagens dos navios do Lóide da Costeira. 
Simplista, de maneira tôda original, o Diretor daquela 
emprêsa anuncia que daqui por diante será pior, 
haverá menos embarcações, porque várias foram 
requisitadas. 

No cabal desempenho do meu mandato, 
voltarei à tribuna quantas vêzes forem necessárias, 
para reclamar contra autoridades como o Diretor  
do Lóide, que faz semelhante declaração a uma 
associação de classe do meu Estado, certo de  
estar cumprindo um dever funcional, quando  
apenas leva a intranqüilidade àquela gente do 
interior do País, que merece, de nós e do Brasil, 
melhor trato e maior acatamento. (Muito bem; Muito 
bem).  

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
quando o Sr. Juscelino Kubitschek levou a efeito a  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

medida simpática do congelamento de preços, 
felicitei-o desta tribuna, lamentando embora tivesse a 
providência sido parcial, quando deveria ser total. 
Acentuei, no entanto, que a iniciativa governamental 
era acertadíssima. 

Cogitava-se de aumentar os níveis salariais e 
de elevar os vencimentos dos funcionários civis e 
militares. Se não fôsse adotada aquela providência, 
quando se tratasse dos novos níveis salariais teriam 
de ser tomadas outras bases para fixá-los. Cogitava-
se de estabelecer Cr$ 5.400,00 para o salário-
mínimo federal; e declarei que não acreditava 
prevalecesse essa importância, mesmo que surtisse 
efeito a atitude do Sr. Presidente da República. 

Tinha eu razão. O salário federal vai ser fixado 
na base de Cr$ 6.000,00. Vamos ver se essa base 
não se altera. 

Sr. Presidente, disse eu, em seguida – e agora 
estou vendo que não acontecerá conforme se 
anunciava – que se fazia necessário tomasse o Chefe 
da Nação medidas complementares, para assegurar o 
congelamento dos preços. Alvitrei, então, que a 
COFAP fôsse aparelhada convenientemente, com 
fiscais à altura de suas funções, sobretudo honestos e 
capazes, homens que pudessem realizar fiscalização 
severa, em atendimento dos interêsses da 
coletividade, especialmente porque dispõe de 
legislação rigorosa que, se aplicada, produzirá os 
efeitos que estamos sentindo neste instante.  

Ainda disse, Sr. Presidente, que se tornava 
imprescindível nesta hora – a concessão de 
pequenos créditos, a longo prazo, aos agricultores 
que se dedicam às lavouras de subsistência. Citei 
as que poderiam concorrer para o barateamento 
do custo de vida, que produzem arroz,  
feijão, mandioca, milho e tantos outros gêneros. 
São pequenos agricultores que poderiam  
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ser amparados por meio de créditos, eliminando-se, 
quanto possível o intermediário, maior responsável 
pelo aumento, sem causa justificada, dos gêneros de 
primeira necessidade. 

Não faltaram, no entretempo, as entrevistas, 
as opiniões de que o Sr. Presidente da República 
estaria tomando atitude inócua, que não produziria 
nenhum efeito, que iria abrir, sim, facilidades, para o 
mercado negro. Li entrevistas da Confederação de 
Comércio, da Confederação da Indústria, de 
técnicos; posteriormente, os jornais registraram que 
os gêneros de primeira necessidade, eram vendidos 
por preços superiores ao do congelamento. 

Há poucos dias, comuniquei-me como 
Presidente da COFAP; quís saber do Coronel 
Frederico Mindello se o congelamento estava 
surtindo efeito, ou se estavam com a razão os que 
prognosticavam que o câmbio-negro voltaria a ser 
exercido S. S.ª afiançou que se sentia plenamente 
satisfeito, porque a COFAP estava mantendo 
vigilância constante, autuando os comerciantes que 
procediam irregularmente e ao contrário do que 
esperava, havia no momento, estocagem de gêneros 
de primeira necessidade acima do normal.  

Sr. Presidente, acaba de confirmar-se a 
informação do Presidente da COFAP, publicada por 
todos os jornais. 

Diz o Presidente da COFAP: 
"Alarma é manobra altista. Não há escassez 

de gêneros. 
Diz o Coronel Frederico Mindello que todo 

êsse noticiário de que está havendo fraude e alta dos 
preços é, precisamente, para forçar a alta; e explica 
da seguinte maneira: 

"– Falar em greve na Bôlsa de Gêneros 
Alimentícios é um verdadeiro disparate, é des-  
 

conhecer completamente o regime de funcionamento 
de uma Bôlsa que não é outra coisa senão o 
elemento de equilíbrio entre compradores e 
vendedores. Desde, porém, que compradores e 
vendedores deixam de transacionar por intermédio 
da Bôlsa, dá-se a paralisação, como se  
observa presentemente e a falta de transações 
implica na falta do chamado "registro na  
Bôlsa". 

As afirmações acima foram feitas pelo  
Sr. Mário Teixeira de Carvalho, elemento  
de ligação nos entendimentos com as  
autoridades responsáveis pelo abastecimento e os 
comerciantes atacadistas ligados à Bôlsa de 
Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, desfazendo 
rumores de que tais comerciantes estariam 
organizando uma crise no abastecimento da cidade, 
em conseqüência do congelamento dos preços. 

 
Cofap: Não há escassez 

 
Enquanto os Diretores da Bôlsa de Gêneros 

Alimentícios fornecem elementos estatísticos 
procurando mostrar a iminência de um colapso no 
abastecimento, a COFAP, mostra exatamente o 
contrário: que há estoque suficiente para suprir as 
necessidades do consumo nesta Capital. Com relação 
aos artigos que estariam ameaçados de desaparecer, 
dá indicação quantitativa que atesta, por exemplo, a 
abundância de arroz, feijão, farinha e banha em nosso 
mercado. Segundo êsses dados, existem 4.701.550 
quilos de farinha para um consumo mensal de 
4.600.000 quilos 6.959.520 quilos de feijão, para um 
consumo mensal de 1.000.000 de quilos 20.816.760 
quilos de arroz, para um consumo mensal de 
15.000.000 de quilos, e, 2.444.040 quilos de ba-  
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nha para três milhões de quilos que constituem o 
consumo médio mensal. Assim, mesmo que tais 
artigos deixassem de entrar totalmente na praça do 
Rio, o montante aqui armazenado daria para atender 
às necessidades do consumo por quase um mês 
inteiro. Além disso, segundo a presidência da 
COFAP, a renovação vem se processando 
normalmente, fazendo desaparecer, portanto, a 
ameaça de paralisação no abastecimento". 

Observa-se que está procedendo com acêrto o 
Presidente da COFAP. Evidentemente, para se 
manter o equilíbrio no mercado dos preços, 
indispensável seria que êsse órgão se munisse dos 
gêneros de primeira necessidade em quantidade 
necessária ao consumo mensal, e quando houvesse 
qualquer movimento de retenção por parte do 
comércio, em relação a determinada mercadoria, a 
COFAP entraria em ação, com uma espécie de 
warrantagem para suprir a falta dêsse gênero, numa 
emergência. Poderia, assim, ser fàcilmente 
desmoralizado o açambarcador, sobretudo o 
intermediário, porque êste na verdade é o causador 
do aumento dos preços. 

O agricultor pouco sofrerá, porque os lucros 
são absorvidos em maior parte, pelos intermediários. 
São êles que levam quase todo o lucro do agricultor, 
daquele que se dedica à terra e à produção. 

O Presidente da COFAP está agindo com 
acêrto, armazenando os gêneros de primeira 
necessidade para evitar uma brecha neste ou 
naquele setor. 

Agora, Sr. Presidente, vamos, a outro aspecto 
que aqui sustentei. Torna-se imprescindível que  
o Ministério da Agricultura, em cooperação com  
o Ministério da Fazenda, estimule a criação  
de cooperativas. O cooperativismo é o único 
 

meio capaz de solucionar os problemas dos 
pequenos agricultores. Se êles se organizarem em 
cooperativas, evitando os intermediários, 
verificaremos que essas oscilações de preço provêm 
exclusivamente daqueles, que exploram os que 
lavram a terra. 

O Govêrno andaria muito acertado se 
concedesse crédito aos pequenos lavradores, mas 
não a juros como os cobrados pelo Banco do Brasil, 
na base de 10%. O juro não poderia exceder de 7%. 
O Govêrno proporcionaria, a prazo largo e juros 
baixos, o capital necessário aos pequenos 
agricultores agremiados às cooperativas, para que 
pudessem tranqüilamente exercer o preparo da terra, 
a semeadura e a colheita. As próprias cooperativas 
promoveriam a venda do produto. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Eu também, 

da tribuna do Senado, fiz considerações sôbre o 
custo dos gêneros alimentícios e a intervenção da 
COFAP, para evitar a elevação exagerada dos 
preços que se está verificando de maneira alarmante 
no País. Não vejo como se poderão salvar os 
pequenos produtores, senão agremiando-se em 
Cooperativas para enfrentar as dificuldades de que  
estão rodeadas suas atividades, sobretudo as 
decorrentes dos intermediários e que resultam da 
impossibilidade de levar seus produtos diretamente 
da fonte aos meios consumidores. Não podendo 
contabilizar seus negócios, portanto, evidenciar seu 
deficit, o pequeno lavrador continua na pobreza. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço a 
colaboração que V. Ex.ª presta, neste instante. 
Profundo conhecedor dos problemas agríco- 
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Ias, outra não poderia ser a opinião de V. Ex.ª. Sr. 
Presidente, falo com conhecimento de causa. Filho 
de agricultor, vivendo no campo, sentindo suas 
dificuldades, pude acompanhar de perto a luta que 
meu pai enfrentou na lavoura canavieira. Era o 
chefe, a figura mais acreditada da classe. Foi, por 
isso, escolhido para resolver o angustiante problema, 
uma vez que as fábricas de açúcar iam absorvendo 
os lavradores e as centrais substituindo os 
engenhos. Os industriais compravam as terras dos 
lavradores, perseguiam-nos, dificultando-lhes a vida. 
Não existia sindicato, não havia associação e cada 
qual se defendia como podia. Ainda garôto, assisti ao 
meu pai reunir os fazendeiros e dizer-lhes: os 
operários organizam-se em sindicatos e defendem 
seus direitos; por que nós, que somos proprietários, 
não fazemos o mesmo, a fim de enfrentar os 
potentados industriais, que desejam comprar as 
nossas terras e levar para suas fábricas tôda a 
produção e acabarão por fazer desaparecer os 
descendentes dos senhores de engenho, que 
ficaram com a lavoura? 

A situação, em pouco tempo, se transformou. 
Formamos – digo formamos, porque, apesar de 
estudante, interessava-me por tudo aquilo – 
formamos, então, uma sociedade, que passou a 
lutar, junto aos Poderes Públicos, para que não fôsse 
permitido aquêle esbulho. Acompanhei de perto os 
acontecimentos, e, em 1935, eleito Deputado 
classista, representante da lavoura e da pecuária, fui 
para a Câmara com o grande desejo de defender os 
agricultores. Lá encontrei bons companheiros nessa 
campanha como o pernambucano Severino Marins, 
também ligado aos engenhos de açúcar de 
Pernambuco e Ferreira Lima, outro Deputado 
classista. Apresentamos então um projeto que, mais 
 

tarde, transformou-se na Lei nº 178, que disciplinou o 
assunto e obrigou o industrial a receber a matéria 
prima do fornecedor. Enquanto isso, organizávamo-
nos em cooperativa e enfrentávamos aquêles 
potentados, senhores das fábricas de açúcar, que 
não mais puderam comprar as terras, nem deixar a 
produção ficar no campo. 

Eis porque, com essa experiência, digo que 
agora seria o caso de levar àqueles agricultores, que 
vivem dispersos, os propósitos do Govêrno de que 
se reunam e formem sua cooperativa. 
Individualmente ninguém poderá defender-se, mas 
coletivamente, organizados em sociedades ou em 
cooperativas, os agricultores afastariam, 
evidentemente, o nefasto intermediário, que é quem 
realmente aufere os lucros de sua produção. Se o 
Govêrno deliberar-se, através do Ministério da 
Agricultura, a colaborar nesse setor, propiciando aos 
agricultores meios de se agremiarem, estimulando-
os a organizar suas cooperativas, outros rumos 
teremos que tomar. Perguntar-se-á: por que  
muitas cooperativas falharam? – Falharam porque o 
homem do campo não é, em geral, suficientemente 
instruído, e não compreende bem o que é 
cooperativismo. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que faltam 
dois minutos para terminar a hora do Expediente. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (pela ordem): – 
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa 
sôbre se permite a prorrogação da hora do 
Expediente, a fim de que o nobre Senador Lima 
Teixeira conclua seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador 
Gomes de Oliveira. 
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Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Lima 

Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 

muito obrigado ao prezado colega e amigo Senador 
Gomes de Oliveira a iniciativa e ao Senado a 
oportunidade que me concede, de terminar minhas 
considerações. 

O assunto de que trato, na verdade, não 
entusiasma a todos, pois poucos se interessam pelos 
que vivem no campo: deve, entretanto, impressionar 
àqueles que estão à frente da administração pública. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – É assunto 
básico na vida econômica. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Um discurso político 
teria maior repercussão: mas aos homens que vivem 
da lavoura, neste País que se diz essencialmente 
agrícola, estou certo de que, a êsses, minhas 
palavras interessarão. 

Perguntei, há pouco: por que têm falhado 
algumas cooperativas? – Porque, para funcionarem 
regularmente, é preciso que seus dirigentes sejam 
homens compreensivos, estejam à altura de aplicar 
os ensinamentos que dão tanta fôrça ao 
cooperativismo. 

Comumente, porém, não é o que acontece. Os 
que estão à frente dêsses órgãos supõem que 
cooperativismo é algo misterioso, uma panacéia para 
resolver todos os problemas. 

Não, Sr. Presidente; quando uma cooperativa 
tem na sua direção homens esclarecidos, 
compreensivos, bons administradores de seus bens, 
poderá chegar aos resultados mais excelentes. 

Ocorre comumente, entretanto, que  
os responsáveis por elas não se  
compenetram do papel que vão 
 

desempenhar, em vez de aplicarem o capital social 
para o bem comum, servem a um pequeno grupo e, 
em pouco tempo, a cooperativa se desfaz. 

É mister se entenda bem o significado de 
cooperativismo. No particular, temos, ótimo exemplo. 
V. Ex.ª, estudioso dos problemas agrícolas, deve 
estar lembrado da excelente oportunidade que  
teve o Instituto do Açúcar e do Álcool. Emprestou  
às cooperativas capital substancial a juros de dois 
por cento, e elas, por sua vez, emprestaram-no  
a quatro por cento aos agricultores, sem 
necessidade do papelório habitualmente exigido para 
a obtenção dos recursos a serem aplicados na 
agricultura. 

Como paga o lavrador o numerário que lhe 
emprestam? Como funciona o plano? 

Criou-se a taxa de Cr$ 0,50 sôbre tôda a 
produção de cana de açúcar. Embora mínima essa 
tributação, por exemplo na Bahia – Estado de 
pequena produção de cana de açúcar – fornece,  
em média, de cem a cento e trinta mil cruzeiros 
anuais. 

O Instituto do Açúcar e do Álcool emprestou  
o capital a prazo longo, com amortizações parciais. 
No caso de uma Cooperativa da Bahia o empréstimo 
de um milhão e quinhentos mil cruzeiros foi pago  
em quatorze anos. A taxa de Cr$ 0,50 era cobrada 
dos associados das Cooperativas na proporção  
do fornecimento de matéria-prima às fábricas de 
açúcar. 

Imaginemos, Sr. Presidente, se utilizasse 
processo idêntico em relação aos que desejassem 
dedicar-se à lavoura de subsistência. O Govêrno 
emprestaria, a prazo longo, o capital às 
Cooperativas, cobrando-lhes uma taxa mínima sôbre 
a produção consumida no mercado interno. 

O agricultor teria interêsse em obter recursos 
para melhorar a produção de sua pequena fazenda: 
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e êsses empréstimos seriam fàcilmente liquidados. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Quando da 

minha gestão no Instituto Nacional do Mate, 
adotamos medida semelhante em relação ao  
setor ervateiro. Criamos uma taxa que incidia  
sôbre o produto exportado e, com o resultado  
dessa tributação, dentro de um plano geral, 
conseguimos – aquêle Instituto e, posteriormente,  
o departamento criado em virtude de entendimento 
com o Ministério da Agricultura – a organização 
cooperativista dos produtores do mate. Podemos 
afirmar que, hoje, talvez seja o último setor 
econômico do País coberto de cooperativas.  
Embora aquela taxa não fôsse suficiente para 
realizar o que se executou no setor canavieiro,  
deu para criar e auxiliar a manutenção das 
cooperativas, em todos os Estados produtores do 
mate. Graças, também, aos empréstimos 
posteriormente obtidos nos Bancos, essas entidades 
se mantêm, até hoje. Como não estarei presente 
para defender o projeto que aumenta essa 
contribuição irrisória, criada em 1942, espero que 
homens como V. Ex.ª o façam, a fim de que as 
cooperativas ervateiras tenham a assistência 
econômica indispensável à proteção dos produtores 
de mate. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Gomes de Oliveira. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vossa Ex.ª 
tem a preocupação do homem do campo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente. Neste 
mesmo instante me preocupo com o homem que 
 

luta no campo, abandonado, desprezado. O citadino 
é que tem tudo; para êle, dá-se tudo, e nada para o 
homem do campo. Até mesmo a nossa legislação 
social ampara o empregado do comércio e da 
indústria, mas o da lavoura não tem amparo algum. 
É, entretanto, o homem que lida de sol a sol. 

Quantos créditos, são nesta Casa, aprovados, 
e para que fim? – Às vêzes sem a significação que 
seria de desejar, qual a de aplicarem num plano bem 
elaborado de amparo ao homem do campo. 

Quantos bilhões de cruzeiros foram 
encaminhados para matar a fome dos flagelados. Se 
tivéssemos criado um grande plano de irrigação às 
margens do São Francisco e desenvolvido a 
plantação de cereais naquela região poderíamos ser 
o celeiro dêste País, em vez de darmos – o que é 
humilhante – ao homem, vítima da estiagem, 
pequenos recursos para não morrer de fome. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vossa Ex.ª 
está, portanto, bem de acôrdo com aquêle pensamento 
que o ilustre Presidente desta Casa defendia ainda 
ontem: se, com êsses recursos se tivesse dado ao 
Departamento Nacional de Obras Contra às Sêcas um 
caráter mais econômico de assistência ao homem que 
trabalha, talvez tivéssemos... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Talvez não 
estivéssemos na situação atual. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ouço V. Ex.ª com 
prazer. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Queria perguntar  
se essas atividades tão apreciáveis e tão 
necessárias, que V. Ex.ª recomenda, não  
estariam dentro das atribuições do Mi- 
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nistério da Agricultura, ora ocupado por eminente 
figura do Partido de Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estariam. O Ministro 
Mário Meneghetti é um dos homens mais voltados 
para os interêsses dêsses pequenos agricultores, 
mormente os do Nordeste. 

Certa feita ouvi, numa conferência na zona do 
açúcar, o Ministro da Agricultura declarar que o Sul 
não mais precisava de amparo daquele Ministério; 
seria a vez agora, de encaminhar recursos para o 
Norte e o Nordeste. V. Ex.ª deve ter percebido, 
porém, que nós mesmos somos um pouco 
responsáveis por essa situação. Quando o 
Orçamento da República vem para esta Casa, em 
vez de atribuirmos verba maior a êsse Ministério, que 
não tem nem 5% do valor da renda tributária do País  
– é o Ministério mais desprezado pela administração 
pública – nós lhe concedemos recursos minguados: 
e êsses recursos, – não me refiro à administração do 
Ministro Mário Meneghetti sòmente, mas também, à 
dos anteriores – êsses recursos não têm sido 
aplicados como deveriam. 

Não há, em verdade, um plano pré-
estabelecido para aplicação de verbas destinadas 
aos Estados, através das seções do Fomento 
Agrícola. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. RUI PALMEIRA: – Quando aludi ao 

fato de estar à frente do Ministério da Agricultura um 
elemento do Partido Trabalhista Brasileiro não quis 
condenar o Ministro. Nesta oportunidade, salientei 
que não há boa-vontade de Ministro capaz de  
suprir certas deficiências da Administração. O que é 
 

de estranhar é que o Ministro realize a política do 
Govêrno, e é o Govêrno quem está realizando essa 
política negativa no Ministério da Agricultura. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não temos os 
recursos necessários. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Perdão! Na Câmara 
e no Senado temos procurado suprir as deficiências 
de verba. O que acontece é que depois de 
colocadas, a muito custo, no Orçamento do 
Ministério da Agricultura, são objetos de planos  
de economia. Citei não faz muito tempo, em  
aparte, o fato de em 1954 ter obtido do então 
Ministro João Cleophas, cuja gestão foi muito 
dinâmica e eficiente, uma usina de beneficiar 
algodão para um município alagoano. Isto em 1954, 
friso bem. Pois até hoje a usina não foi instalada. 
Ocupa o armazém de um particular, que todo dia me 
faz apêlo para que consiga a retirada daquelas 
máquinas. E todos os anos, o Orçamento consigna a 
dotação de um milhão de cruzeiros para a instalação. 
Aí está um sintoma de como andam as coisas 
paradas na Administração brasileira. Não culpo 
pessoalmente o Sr. Ministro, mas a política, a 
orientação e a incapacidade da administração 
pública, que está sendo objeto de uma crítica muito 
justa, muito franca e muito sincera de Vossa 
Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa Excelência, 
meu caro colega, em grande parte tem razão. Há 
erros, e nós os sentimos. Não é pelo fato de ser  
eu um Senador integrante da Maioria, que vá negar  
a existência de erros. O Ministro Mário Meneghetti 
não é responsável por êles, que vêm de muitos  
anos. V. Ex.ª há de convir em que, para corrigir 
certos erros, seria necessário remover tanta coi- 
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sa, a começar pelo funcionalismo, por certos 
técnicos, que não sei se um Ministro de  
baraço e cutelo poderia levar a efeito medidas tão 
drásticas. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
outro aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. RUI PALMEIRA: – Não atribuo as 

deficiências de funcionamento do Ministério da 
Agricultura aos seus servidores; êle possui uma 
grande, uma extraordinária equipe técnica. Sobram-
lhe técnicos até. Penso, entretanto, que êste 
Govêrno, cuja constelação V. Ex.ª integra com muito. 
brilho, não está dando ao Ministério da Agricultura a 
atenção e o cuidado que a realidade brasileira 
reclama. Daí se conclui que alguma coisa está 
errada na orientação governamental. Quando 
aparteamos, às vêzes para uma simples 
ponderação, os oradores governistas desta Casa 
imaginam logo que vamos fazer uma crítica ao 
Presidente ou aos Ministros. Eu até os considero 
muito boas pessoas. O que criticamos são os atos. 
Às vêzes nem há críticas; lamentamos apenas. 
Quando vejo um homem do Govêrno, como V. Ex.ª 
vir à tribuna para pronunciar um discurso que 
poderíamos dizer candente, contra os erros da 
Administração, fico mais animado, imaginando que 
as coisas possam mudar um dia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa Excelência 
diz bem. Quem quer colaborar, não o faz apoiando 
incondicionalmente. Quem quer colaborar, critica os 
erros, mas construtivamente, mostrando, o bom 
caminho e as falhas a serem corrigidas. Êsse, o 
papel da Oposição que, aliás, também exerço, sem 
pertencer a ela. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Ex.ª mais 
um aparte? (Assentimento do orador) – 
Naturalmente, a Oposição tem sua orientação nesta 
Casa e a segue com muita coerência desde muito 
tempo. À Oposição, cabe criticar e analisar – não 
oferecer um plano de govêrno àqueles que estão no 
poder. Lembro-me de ter afirmado, há muito tempo, 
em aparte a discurso de V. Ex.ª, que quando um 
Partido, chega ao poder, leva um voto de confiança 
para o programa que se traçou. Não cabe à 
Oposição indicar caminho para o Govêrno, antes 
mostrar que o caminho que segue está errado e a 
êle cabe encontrar o caminho certo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Admito que a 
afirmação de V. Ex.ª seja verdadeira, mas não exclui 
a possibilidade de a Oposição apresentar sugestões, 
que poderão ser aceitas pelo Govêrno. 

Não vejo razão para não nos encontrarmos 
sempre juntos – Oposição e Govêrno – quando a 
meta seja a mesma e os propósitos correspondentes 
aos interêsses da coletividade. Se marcharmos 
nesse sentido, não temos como distinguir um 
governista de um oposicionista, porque sempre 
combateremos aqui lado a lado, fazendo uma crítica 
construtiva para que os erros sejam corrigidos. 

Sr. Presidente, iniciei meu discurso, fazendo 
alguns comentários sôbre a medida governamental 
de contenção dos preços e declarei que seriam 
necessárias providências complementares. 

Quando dizia à Casa quais deveriam ser 
essas providências, cheguei a considerações que, de 
qualquer modo, se entrosam no propósito inicial de o 
Govêrno amparar a agricultura, nossa principal  
fonte de receita. Se não se der apoio financeiro, 
pequenos empréstimos a longo prazo e a juros ba- 
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ratos, àqueles que trabalham nas pequenas glebas, 
muitos dêsses oito milhões de brasileiros que se 
dedicam à agricultura – são poucos os grandes 
fazendeiros que hão de sobreviver – abandonaram o 
campo para entregar-se a atividades mais lucrativas 
nas cidades. Poucos permanecerão nos campos, por 
amor à terra, porque a ela se enraizaram, como as 
plantas. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Noto que há 

muito tempo V. Ex.ª se faz eco de queixas sôbre 
situação que, positivamente não deveria existir. 
Acompanho com interêsse as ponderações do nobre 
colega e vejo que, quase sempre, lhe assiste razão 
no que diz. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Temos, nesse 
ponto, opinião semelhante. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Perguntaria, 
entretanto, a V. Ex.ª quem é o responsável por êsse 
estado de coisas. 

O Congresso pode ter culpa, mas terá que ser, 
positivamente, dividida, entre a Oposição e os 
apoiadores do Govêrno, sobretudo êstes. O fato é 
que se o Govêrno não recebesse formal, cego  
apoio dos seus representantes no Congresso,  
não ficaria de braços cruzados, como até hoje.  
A atitude da Maioria falando, vez por outra, pela  
bôca daqueles que, como V. Ex.ª são bem 
intencionados e desejariam modificar a situação,  
por si só, não é suficiente. É preciso que ela  
faça compreender ao Govêrno que êle conta com o 
apoio, mas não o apoio cego e definitivo; que é 
preciso atendê-la em suas mínimas reivindicações. 
V. Ex.ª há de concordar comigo. Não é simplesmen- 
 

te o Congresso ou o Govêrno mas, sobretudo a 
Maioria do Congresso, que não se faz respeitar, não 
diligenciando para que o Govêrno tome em 
consideração suas reivindicações e advertências. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa Excelência 
não deixa de ter razão. 

Certa feita, conversando com o Presidente da 
República, disse-lhe que deveria ter um assessor 
para acompanhar, de perto, os debates nas duas 
Casas do Congresso, a fim de levar-lhe ao 
conhecimento as sugestões, as críticas construtivas, 
muitas vêzes oferecidas ao seu Govêrno. S. Ex.ª 
recebeu, como excelente, a idéia e chegou mesmo a 
dizer-me que indicaria uma pessoa de sua inteira 
confiança para êsse trabalho, na Câmara e no 
Senado, no sentido de corrigir certas falhas do 
Govêrno. 

Veja, por conseguinte, V. Ex.ª que o 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira não é 
um desinteressado dessas coisas. S. Ex.ª tem 
sensibilidade para êsses problemas. Talvez não 
esteja havendo a entrosagem necessária entre o 
Executivo e o Legislativo, no sentido de um  
trabalho em comum, para levar ao País a 
colaboração, de que tanto precisa, de todos os seus 
filhos. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Ex.ª 
outro aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. RUI PALMEIRA: – Considero muito 

importante que alguém leve a súmula dos discursos 
e das sugestões, apresentadas no Congresso,  
ao Presidente da República. Terá entretanto  
S. Ex.ª tempo de ler tudo isso, estudar os assuntos  
e decidir? O Govêrno tem seus assessores,  
seus Ministros, seus líderes para essa finalidade. 
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Nesta Casa, por exemplo, conta com um líder de 
mão cheia, da melhor qualidade e da maior 
eficiência... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço muito 
penhorado, as generosas expressões de V. Ex.ª, que 
são mais uma demonstração da bondade com que 
julga seu modesto amigo. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Assim como nos 
traz o pensamento do Presidente da República, a 
Maioria poderá levar-lhe as nossas e acredito o 
tenha feito. O difícil é essas sugestões serem 
ouvidas, acatadas, assimiladas e aplicadas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Já esperava essa 
opinião de V. Ex.ª para fixar a posição do Líder da 
Maioria neste caso. Devo, responder que seria 
impossível. Sua Excelência, por demais ocupado 
com várias tarefas, levar diàriamente ao Presidente 
da República o resumo das sugestões aqui feitas. 
Seria muito mais compreensível que houvesse um 
assessor do Presidente da República encarregado 
de recolher as sugestões e críticas construtivas feitas 
nesta Casa. 

O SR. RUI PALMEIRA: – O ilustre colega está 
completamente equivocado. Minha afirmação de que 
essas sugestões eram da maior importância, V. Ex.ª 
não a deve ter levado a sério, foi evidentemente 
irônica. Não poderíamos pretender ficasse o Líder da 
Maioria de papel na mão, tomando notas... Aquilo 
que Sua Excelência colhêr do pensamento do 
Congresso é que poderá levar ao Presidente da 
República, sem precisar tomar notas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Do ponto de vista 
político seria possível, mas sob o aspecto 
administrativo difícil. 

Ainda ontem, por exemplo, o nobre  
Senador Apolônio Salles fêz ex- 
 

celente exposição, demonstrando que, em vez  
de se aplicarem importâncias vultosas, como  
se faz na época das estiagens, para matar a  
fome dos nordestinos, seria mais produtivo  
aplicá-las na irrigação para aglutinar glebas de 
nordestinos. Citou como ponto principal o Vale do 
São Francisco. 

O SR. RUI PALMEIRA: – A assessoria da 
Presidência da República deve receber o "Diário do 
Congresso". 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A simples leitura 
não terá a mesma fôrça nem o mesmo prestígio de 
uma sugestão levada por assessores incumbidos 
exclusivamente dessa tarefa. 

Sr. Presidente, voltarei a tratar dêsse assunto, 
porque reconheço que, muitas vêzes a Oposição tem 
razões nas suas críticas, embora às vêzes também 
as faça sem objetivo. 

O SR. RUI PALMEIRA: – V. Ex.ª está 
equivocado; tal não acontece nesta Casa. Não 
fazemos críticas imotivadas, passionais, daí a 
moderação com que procedemos. Criticamos 
conscientemente aquilo que julgamos errado; muitas 
vêzes apoiamos V. Ex.ª quando censura o Govêrno. 
Aí não estamos sendo passionais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Refiro-me às 
críticas sem objetivo, cujo fim é incompatibilizar o 
Govêrno com a opinião pública. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Quem se 
incompatibiliza com a opinião pública é o próprio 
Govêrno. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não quero dizer 
seja um mal; o fato é que nem sempre é construtiva. 
O papel da Oposição tem sido muitas vêzes por mim 
salientado. Devo declarar a V. Ex.ª que ùltimamente 
a vejo muito calada. 
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O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Ex.ª  
um aparte? (Assentimento do orador) –  
Quando nos calamos, não quer dizer que 
estejamos de acôrdo. Nas Comissões e em  
várias oportunidades, na elaboração dos trabalhos 
legislativos, a Oposição tem estado presente, 
fiscalizando, exercendo seu papel de vigilante. 
Não nos calamos por amor ao Govêrno;  
fazemô-lo conscientemente, com o objetivo de 
atender – conforme nos parece – ao bem e ao 
interêsse público. É o que nos preocupa nesta 
Casa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, fica 
do debate tão agradável aqui travado e das 
sugestões por mim apresentadas a propósito da 
contenção dos preços e das medidas a respeito do 
congelamento que Oposição e Govêrno chegam, 
nesta Casa, a um entendimento quanto ao estudo  
de medidas que auxiliem a Administração Pública  
na fase difícil que vivemos, de acentuada crise 
econômica e financeira. Essa colaboração, êsses 
entendimentos, êsse estreitamento de relações  
entre Oposição e Govêrno, beneficiaria a população 
e tranqüilizaria quantos esperam dos Poderes 
Públicos providências capazes de minorar a 
situação. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Podem não baixar 
os preços; mas, inegàvelmente baixarão a 
temperatura e diminuirão a tensão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Teremos, no futuro, 
possibilidade de corrigir as falhas apontadas e, 
juntos concorrer para maior harmonia e 
entendimento, neste País. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Refere-se V. Ex.ª ao 
futuro, por não acreditar no presente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acredito tanto no 
futuro quanto no presente, porque aquêle é conse- 
 

qüência dêste. Marcharemos para o futuro, baseados 
no presente. 

Sr. Presidente, estas as sugestões que 
encaminho ao Chefe do Executivo, às quais, espero, 
se aliarão outras, apresentadas pela Oposição no 
momento em que debatemos problemas relativos à 
agricultura. (Muito bem! Muito bem!). 

Durante o discurso do Sr. Lima Teixeira, o Sr. 
Apolônio Salles deixa a cadeira da presidência, 
assumindo-a o Sr. Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento do nobre Senador Moura Andrade. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 589, DE 1958 

 
Sr. Presidente. 
Por deliberação do Senado Federal e a 

requerimento do nobre Senador Paulo Fernandes, foi 
constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito 
incumbida de apurar denúncia formulada por S. 
Emcia. o Cardeal D. Jaime Câmara. A decisão foi 
tomada em seguida à denúncia, mas já ao findar-se a 
presente Sessão Legislativa, em 10 do corrente mês. 

Ora, o art. 4º, nº II, § 3º, da Lei nº 1.579, que 
dispõe sôbre as Comissões Parlamentares de Inquérito, 
declara que a incumbência destas termina com a 
Sessão Legislativa, salvo se outro prazo fôr fixado. 

Assim, é o presente para requerer a Vossa 
Excelência que se digne submeter à votação do 
Senado a prorrogação da incumbência da referida 
Comissão Parlamentar de Inquérito pelo período da 
próxima Sessão Legislativa ordinária. 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 
1958. – Moura Andrade, Relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 
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O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será discutido e votado depois da 
Ordem do Dia. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O Sr. Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

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

O SR. FILINTO MULLER (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, proferirei poucas 
palavras. Desejo apenas dar conta ao Senado de 
incumbência que recebi, quando o nobre Senador 
Moura Andrade, expunha, há poucos dias, seu ponto 
de vista sôbre problema dos mais sérios, dos mais 
graves e dos mais importantes, qual seja o do crédito 
profissional. 

Naquela oportunidade, o ilustre representante 
de São Paulo pediu-me que, Líder da Maioria, 
solicitasse atenção do Chefe do Executivo para êsse 
e outros problemas que S. Ex.ª expôs com igual 
brilho. 

Tive ocasião de transmitir êsse apêlo ao Sr. 
Juscelino Kubitschek. Declarou-me S. Ex.ª 
posteriormente, que lêra aquêle discurso e ficara 
profundamente impressionado com as sugestões do 
nobre Senador Moura Andrade. Em vez, no entanto, 
de encaminhar solicitação ao Poder Legislativo, nos 
têrmos daquela idéia, incumbiu-me de transmitir 
àquele eminente colega seu apêlo no sentido de que 
Sua Ex.ª levasse a Palácio, pessoalmente, suas 
observações e sugestões sôbre o assunto, a fim de 
debatê-las com o Presidente da República. 

Como o apêlo do nobre representante  
de São Paulo foi feito da tribuna do Senado,  
quis transmitir a resposta também desta tribuna. 
Vejo, nessa resposta, grande deferência do  
Chefe da Nação para com o nosso eminente cole- 
 
–––––––––––––––––– 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ga e a prova do alto interêsse com que S. Ex.ª 
encara os assuntos debatidos no Parlamento. 

Estava, há dias, para fazer essa comunicação; 
mas esperava a presença do nobre Senador Moura 
Andrade no recinto para que S. Ex.ª dela tomasse 
conhecimento. 

O discurso do eminente Senador Lima 
Teixeira, fêz-me recordar o compromisso antigo. 

Eram as declarações que desejava fazer, em 
explicação pessoal, desempenhando-me da 
incumbência com que me honrou o nobre Senador 
Moura Andrade a quem transmiti a resposta do 
Senhor Presidente da República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Encontra-se no 
Senado, em visita a esta Casa, o Sr. Allister Mac 
Millen, Presidente do Senado da Austrália. 

Suspendo a sessão por vinte minutos, a fim de 
que os Senhores Senadores possam cumprimentar o 
ilustre visitante. 

A sessão é suspensa às 16 horas e 15 
minutos e reaberta às 16 horas e 35 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Como é do conhecimento dos Nobres 
Senadores, estêve em visita a esta Casa, o Sr. 
Allister Mac Millen, Presidente do Senado da 
Austrália. 

S. Exa. foi recebido no gabinete da Vice-
Presidência. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 193, de 1958, que altera disposições da Lei 2.657, 
de 1º de dezembro de 1955, que regula as promoções 
dos oficiais do Exército e dá outras providências 
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstício concedida na sessão anterior, 
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a requerimento do Sr. Senador Caiado de Castro), 
tendo Parecer Favorável, sob nº 637, de 1958, da 
Comissão de Segurança Nacional. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 590, DE 1958 

 
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 193, 
de 1958 a fim de que sôbre êle sejam ouvidas as 
Comissões de Finanças e de Justiça. 

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 
1958 – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em conseqüência da 
aprovação do requerimento, retiro o projeto da 
Ordem do Dia para audiência das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

Primeira discussão (com apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos têrmos do art. 135, do 
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 
16, de 1958, que isenta do Impôsto de Renda os 
investimentos para construção de casas populares 
ou conjuntos residenciais proletários, e dá outras 
providências, tendo Parecer nº 408, de 1958, da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 591, DE 1958 

 
Nos têrmos dos arts. 126, letra f, e 155, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 1ª 
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 
1958, a fim de ser feita na sessão de 23 do mês em 
curso. 

Sala das Sessões, em 19-12-58 – Attílio 
Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do Plenário, retiro o projeto da Ordem do Dia 
para incluí-lo na sessão de 23 do mês, em curso. 

Primeira discussão (com apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos têrmos do art. 133 do 
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 
22, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a 
conceder às Cooperativas e Emprêsas de 
Pescadores e Armadores de Pesca nacionais pelo 
prazo de cinco anos, facilidades cambiais para a 
importação de barcos pesqueiros modernos, 
devidamente aparelhados, de 100 a 2.000 toneladas 
de capacidade líquida nos porões, motores 
marítimos destinados à pesca, peças para 
substituições, rêdes, fios destinados à confecção de 
rêdes para a pesca e demais implementos também 
destinados exclusivamente à pesca, tendo Parecer 
nº 412, de 1958, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 
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É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 592, DE 1958 

 
Nos têrmos dos arts. 126, letra f, e 155, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 1ª 
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1958, 
a fim de ser feita na sessão de 22 do mês em curso. 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 
1958. – Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o 
deliberado pelo Plenário, o projeto é retirado da 
Ordem do Dia para ser incluído na pauta dos 
trabalhos da sessão de 22 próximo vindouro. 

Está esgotada a matéria constante do avulso 
da Ordem do Dia. 

Em discussão o Requerimento nº 589, do Sr. 
Moura Andrade, lido e apoiado na hora do 
Expediente, de prorrogação da incumbência da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar 
denúncia formulada por S. Emcia. o Cardeal D. 
Jaime Câmara, pelo período da próxima sessão 
legislativa ordinária. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 

Em conseqüência fica prorrogado o prazo de 
funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, a que alude o requerimento, pelo período 
da próxima sessão legislativa ordinária. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Antes de fazê-lo, convoco o Senado para uma 
sessão extraordinária amanhã, às dez horas, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 164, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Tribunal de Contas, o 
crédito especial de Cr$ 23.600.702,20, para 
atender a despesas decorrentes da Lei nº 3.334, 
de 10 de setembro de 1957, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 635, de 1958, da Comissão de 
Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 205, de 1958, que revigora a 
vigência dos créditos especiais de Cruzeiros 
150.000.000,00 e Cr$ 120.000.000,00, para atender 
às despesas com as obras e instalações da usina 
termelétrica e da mina Candiota, no Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo Parecer Favorável, sob nº 636, 
de 1958, da Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 

minutos. 
 



5ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES VICTORINO FREIRE E MATHIAS OLYMPIO 
 
Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima.  
Mourão Vieira.  
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Waldemar Santos.  
Mathias Olympio.  
Leônidas Mello.  
Onofre Gomes.  
Fernandes Távora.  
Kerginaldo Cavalcanti.  
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro.  
Argemiro de Figueiredo. 
Jarbas Maranhão.  
Ezechias da Rocha.  
Freitas Cavalcanti.  
Rui Palmeira.  
Júlio Leite. 
Jorge Maynard.  
Lima Teixeira.  
Carlos Lindenberg.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Moreira Filho.  
Arlindo Rodrigues.  
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Lino de Mattos.  
Coimbra Bueno.  
Sylvio Curvo.  
João Villasbôas.  
Filinto Müller.  
Othon Mäder.  
Gaspar Velloso.  
Gomes de Oliveira.  
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. – (40). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 40 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Waldemar Santos, servindo de 2º 

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

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de Primeiro 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados: 
– nº 1.481, comunicando o pronunciamento 

daquela Casa sôbre as emendas do Senado 
oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 
1957, que altera os Quadros da Secretaria e  
dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dá outras providências, enviado à 
sanção; 

– ns. 1.485, 1.487, 1.490 e 1.493, enviando 
autógrafos dos seguintes Projetos de Lei da Câmara 
já sancionados: 

– nº 200, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a financiar operações imobiliárias 
realizadas pela Associação dos Suboficiais da 
Armada e dá outras providências; 
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– nº 150, de 1957, que cria o Quadro da 
Secretaria da Procuradoria Geral da Justiça Militar, e 
dá outras providências; 

– nº 133, de 1957, que autoriza a abertura de 
créditos especiais no total de Cr$ 2.138.767.323,30 
para atender a pagamentos no Departamento 
Administrativo do Serviço Público e nos Ministérios 
da Aeronáutica, Agricultura, Educação e Cultura, 
Fazenda, Guerra, Justiça e Negócios Interiores, 
Marinha, Relações Exteriores, Saúde, Trabalho, 
Indústria e Comércio e Viação e Obras Públicas; 

– nº 244, de 1957, que retifica sem ônus, a Lei 
nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1957; 

– ns. 1.528, 1.474, 1.477, 1.473, 7.476 e 
1.475, encaminhando autógrafos dos seguintes: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 220, DE 1958 

 
(Nº 4.663-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera a Legislação do Impôsto de Consumo e 

dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O Decreto-lei nº 7.404, de 22 de março 

de 1945, modificado por leis posteriores e consolidado 
pelo Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 1958, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

 
Alteração 1ª: 
 
O Capítulo I das Normas Gerais passa a ter a 

seguinte redação, mantido o que dispõe o art. 2º: 
“Art. 1º O Impôsto de Consumo incide sôbre 

os produtos industrializados, nacionais ou 
estrangeiros, discriminados nas Tabelas anexas”. 

Art. 2º O impôsto será pago pelos 
contribuintes definidos nesta lei, conforme se 
acha indicado nas Tabelas “A” e “B” e respectivas 
alíneas, por guia ou por estampilhas, devendo ser 
mencionado em parcela separada na nota  
fiscal. 

Art. 3º O produto que não estiver 
nominalmente citado, deverá ser classificado de 
acôrdo com as seguintes normas: 

a) preferencialmente, na alínea com 
descrição mais específica, sôbre a de caráter 
geral; 

b) os produtos mistos ou compostos e os 
constituídos pela montagem ou reunião de matérias 
ou artigos heterogêneos, não compreendidos no item 
“a”, seguirão o regime da matéria ou artigo que lhes 
conferir caráter essencial; 

c) o produto que se classificar em mais de 
uma alínea, não obstante as regras dos itens “a” 
e “b”, será incluído na alínea de taxa mais 
elevada. 

Art. 4º Equiparam-se a fabricante, para os 
efeitos desta lei, os transformadores, montadores, 
beneficiadores e reacondicionadores dos produtos 
sujeitos ao Impôsto de Consumo assim como os 
importadores e, nos casos em que estiverem 
obrigados ao recolhimento do impôsto, os demais 
comerciantes. 

Art. 5º Quando num mesmo estabelecimento 
produtor se fabricarem artigos sujeitos ao Impôsto de 
Consumo que, sem sairem dêste estabelecimento, 
forem utilizados na fabricação ou no 
acondicionamento de outros tributados, o impôsto 
incide sòmente no produto final, facultada ao 
fabricante a dedução dos impostos pagos sôbre as 
matérias-primas que concorrerem para a sua 
produção. 
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Alteração 2ª: 
 
I – Ficam acrescentadas as seguintes 

isenções às constantes do artigo 9º e seu § 1º, da 
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, 
revogadas as discriminadas nas alíneas, no item 4º 
ao citado art. 9º e no inciso IV à letra “a” do seu 
parágrafo 1º: 

1 – a madeira em toras, a serrada ou 
simplesmente aplainada, e os artefatos de madeira 
bruta, simplesmente desbastada ou serrada; 

2 – as panelas de barro e os artefatos rústicos 
de uso doméstico fabricados de barro bruto, apenas 
umedecido e amassado com ou sem vidramento de 
sal; 

3 – os chapéus de palha ou fibra, de produção 
nacional, sem carneira, fôrro ou guarnição; 

4 – os chapéus, as roupas e proteção de 
couro, próprios para tropeiros; 

5 – os pisos e quaisquer revestimentos de 
produtos da alínea IX, quando inteiramente 
confeccionados pelo construtor no local da aplicação; 

6 – os sapatos de ponto de malha, de qualquer 
espécie para recém-nascidos; as rêdes para dormir, 
de qualquer qualidade, fabricadas em teares 
rudimentares de madeira, acionados a mão, quando 
vendidas pelo fabricante até o preço de Cr$ 100,00 
(cem cruzeiros) no varejo; 

7 – os artefatos de tecidos para vestuário, 
quando confeccionados por alfaiates, modistas ou 
costureiras, registrados como oficina e por êstes 
vendidos diretamente ao consumidor; 

8 – as salsichas, lingüiças, morcelas e os 
salgados para aperitivos, não acondicionados  
em recipiente de matéria plástica, louça ou  
vidro, latas, caixas, sacos ou envoltórios de 
apresentação de pano e de “silcome” ou de papel 
impermeável; 

9 – a banha de porco e a manteiga animal; 
10 – as carnes, vísceras e miúdos salgados, 

sêcos, salgados-sêcos, defumados ou cozidos – a 
granel ou em caixas, caixotes, barricas, sacos e 
recipientes semelhantes, de capacidade superior a 
15 quilos; 

11 – os peixes, crustáceos e moluscos, 
congelados, resfriados, salgados, sêcos, salgados-
sêcos, defumados ou cozidos – a granel ou em 
caixas, caixotes, barricas, sacos e recipientes 
semelhantes, para comércio por grosso; 

12 – os cereais em grão ou moídos, farinhas e 
semolinas; farinha de trigo vitaminada; cereais em 
flocos, escamas ou lâminas, não acondicionados em 
latas ou potes para venda a varejo; 

13 – os produtos de panificação e os doces de 
confeitaria; o melado ou mel de engenho, o mel de 
abelha e a rapadura; as massas alimentícias; os 
biscoitos e bolachas a granel, compreendendo-se 
como tal os acondicionados em continentes abertos, 
ou embalados em papel comum para embrulho, 
exclusivamente para acondicionamento durante o 
transporte; 

14 – as locomotivas, “tenders”, vagões ou 
carros e outros veículos para estradas-de-ferro; os 
arcos e cubos de aço para rodas, aparelhos de 
choque e tração, engates, eixos, rodas de ferro 
fundido “coquilhado”, cilindros para freios, sapatas de 
freio, assim como qualquer peça de aço ou ferro, 
uma vez que se destinem ao emprêgo exclusivo e 
específico em locomotivas, “tenders”, vagões ou 
carros para estradas-de-ferro; 

15 – os trilhos e dormentes para estradas-de-
ferro; 

16 – os blocos, pacotes, pães, lingotes, 
pedaços e fôrmas semelhantes, de qualquer metal 
não precioso, destinados à fusão ou transformação; 

17 – o arame de ferro galvanizado e o farpado; 
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18 – as obras de escultura, quando vendidas 
por seus autores; 

19 – a borracha bruta e a borracha crepe 
laminada pura ou regenerada; 

20 – os caixões, caixotes e engradados de 
madeira, os jacás e os cestos rústicos; 

21 – os caixões funerários; 
22 – o granito para “guia” (meio-fio), 

paralelepípedos e britas; 
23 – os pés isolados de calçados, quando 

conduzidos por viajantes das respectivas fábricas 
como mostruário, desde que contenham, gravada 
nas solas, a declaração “amostra para viajante”; 

24 – as águas minerais definidas no art. 1º do 
Código de Águas Minerais, já tributadas de acôrdo 
com o disposto no art. 37 do mesmo Código; e os 
produtos de origem mineral referidos no Código de 
Minas, inclusive os que tiverem sofrido 
beneficiamento para eliminação de impurezas 
através de processos químicos; 

25 – as amostras de tecidos, de qualquer 
largura até 0,45 metro de comprimento para os 
tecidos de algodão estampado e 0,30 metro para os 
demais, desde que apresentem impressa ou a 
carimbo a indicação “sem valor comercial”, da qual 
ficam dispensadas aquelas até 0,25 metro e 0,15 
metro; 

26 – o papel destinado exclusivamente à 
impressão de jornais periódicos e livros, proibida a 
sua aplicação a fim diferente, salvo a cessão 
devidamente autorizada para o mesmo fim, a outro 
jornal ou revista correndo, entretanto, sob a 
responsabilidade do primeiro cedente qualquer 
infração verificada; 

27 – o guaraná em bastões ou em pó; 
28 – os alimentos preparados para animais, 

quando não acondicionados em caixas ou latas 
hermèticamente fechadas; 

29 – as máquinas de costura de uso 
doméstico; 

30 – os aparelhos ortopédicos de qualquer 
material ou tipo, importados ou produzidos no País 
destinados à reparação de parte do corpo humano e 
adquiridos pelo interessado, para seu uso, ou por 
entidades assistenciais devidamente registradas no 
Conselho Regional de Serviço Social do Ministério 
da Saúde; 

31 – os produtos e materiais refratários, como 
tijolos, peças, terras, argamassas e cimento; 

32 – preparações que constituam típicos 
inseticidas, carrapaticidas, herbicidas e semelhantes, 
segundo lista organizada pela Diretoria das Rendas 
Internas, ouvidos o Ministério da Agricultura e outros 
órgãos técnicos; 

33 – Sal em bruto para gado ou qualquer outro 
fim; sal refinado ou triturado, desde que não 
acondicionado em recipientes de vidro, matéria 
plástica e embalagens semelhantes. 

34 – as telhas e os tijolos de barro bruto, 
apenas umedecido e amassado, cozidos, não 
prensados; 

35 – os sabões sem perfume, grosseiros, 
adicionados ou não de matéria corante com carga ou 
não de caolim ou qualquer silicato alcalino, que não 
sejam prensados ou preparados em raspas, lâminas 
ou flocos, que não tragam qualquer envoltório de 
apresentação e se destinem exclusivamente à 
lavagem de roupas, casas e utensílios domésticos; 

36 – os sorvetes ou laticínios congelados, à 
base de derivados do leite; 

37 – os sorvetes com base de frutas nacionais 
como: maracujá, côco, abacaxi, morango etc., bem 
como à base de café; 

38 – Enxadas, machados, foices,  
ancinhos, pás, picaretas e outros implementos ou 
ferramentas agrícolas rudimentares, declarados, 
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como tal, pelo Diretor das Rendas Internas. 

II – Fica substituída a redação do item III, letra 
“e” ao art. 9º, § 1º, das Normas Gerais da 
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo 
aprovada pelo Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 
1958, pelo que se segue: 

“Frutas e hortaliças frescas; o leite fresco 
beneficiado, modificado ou não; o leite condensado 
ou concentrado, em emulsão, em pó ou em qualquer 
outro estado; o queijo e o requeijão”. 

 
Alteração 3ª: 
 
Os emolumentos de registro de que trata o art. 

45 das Normas Gerais da vigente Consolidação das 
Leis do Impôsto de Consumo, passam a ser pagos 
obedecendo à seguinte tabela: 

a) Fábricas – de acôrdo com o número de 
operários, aparelhos e fôrça motora equivalente, 
calculando-se cada cavalo (H.P.) como equivalente a 
três (3) operários; 

 
 Cr$ 
I – Até 3 operários:  
Em uma só espécie tributada ................ 50,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ....... 5,00 
II – De mais de 3 até 6:  
Em uma só espécie tributada ................ 100,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ....... 10,00 
III – De mais de 6 até 12:  
Em uma só espécie tributada ................ 300,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ....... 30,00 
IV – De mais de 12 até 25:  
Em uma só espécie tributada ................ 600,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ....... 60,00 

 

 Cr$ 
V – De mais de 25 até 50:  
Em uma só espécie tributada ............... 1.400,00 
Pelas excedentes cada uma, mais ....... 140,00 
VI – De mais de 50 até 100:  
Em uma só espécie tributada ............... 3.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ...... 300,00 
VII – De mais de 100 até 200:  
Em uma só espécie tributada ............... 4.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ...... 400,00 
VIII – De mais de 200 até 500:  
Em uma só espécie tributada ............... 6.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ...... 600,00 
IX – De mais de 500 até 1.000:  
Em uma só espécie tributada ............... 7.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ...... 700,00 
X – De mais de 1.000 até 2.000:  
Em uma só espécie tributada ............... 9.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ...... 900,00 
XI – De mais de 2.000 operários:  
Em uma só espécie tributada ............... 10.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ...... 1.000,00 
b) Comércio por grosso:  
I – Com capital até 10.000,00:  
Em uma só espécie tributada ............... 200,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ...... 20,00 
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 Cr$ 
II – Com capital superior a Cr$ 
10.000,00 até Cr$ 50.000,00:  
Em uma só espécie tributada ................. 400,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 40,00 
III – Com capital superior a Cr$ 
50.000,00 até Cr$ 200.000,00:  
Em uma só espécie tributada ................. 1.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 100,00 
IV – Com capital superior a Cr$ 
200.000,00 até Cr$ 500.000,00:  
Em uma só espécie tributada ................. 1.600,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 160,00 
V – Com capital superior a Cr$ 
500.000,00 até Cr$ 1.000.000,00:  
Em uma só espécie tributada ................. 2.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 200,00 
VI – Com capital superior a Cr$ 
1.000.000,00 até Cr$ 2.000.000,00:  
Em uma só espécie tributada ................. 2.400,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 240,00 
VII – Com capital superior a Cr$ 
2.000.000,00:  
Em uma só espécie tributada ................. 4.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 400,00 
c) Comércio a Varejo:  
I – Com capital até Cr$ 10.000,00:  
Em uma só espécie tributada ................. 100,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 10,00 
II – Com capital superior a Cr$ 
10.000,00 até Cr$ 50.000,00:  
Em uma só espécie tributada ................. 200,00 

 

 Cr$ 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 20,00 
III – Com capital superior a Cr$ 
50.000,00 até Cr$ 200.000,00:  
Em uma só espécie tributada .................. 500,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 50,00 
IV – Com capital superior a Cr$ 
200.000,00 até Cr$ 500.000,00:  
Em uma só espécie tributada .................. 800,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 80,00 
V – Com capital superior a Cr$ 
500.000.00 até Cr$ 1.000.000,00:  
Em uma só espécie tributada .................. 1.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 100,00 
VI – Com capital superior a Cr$ 
1.000.000,00 até Cr$ 2.000.000,00:  
Em uma só espécie tributada .................. 1.200,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 120,00 
VII – Com capital superior a Cr$ 
2.000.000,00:  
Em uma só espécie tributada .................. 2.000,00 
Pelas excedentes, cada uma, mais ........ 200,00 

 
Alteração 4ª: 
 
Para a obtenção da Patente de Registro, o 

interessado preencherá os formulários conforme 
modelos que forem estabelecidos no regulamento. 
Recolhidas as importâncias, uma das vias será 
devolvida pela repartição arrecadadora e servirá de 
Patente de Registro do contribuinte. 

 
Alteração 5ª: 
 
No Capítulo VII, fica alterado o seguinte 

dispositivo: § 4º do art. 84, das Normas Gerais, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“§ 4º Os tecidos, além das indicações dêste 
artigo, conterão, obrigatòriamente, na ourela, a 
expressão “Indústria Brasileira” por meio de 
decalcomania, carimbo ou textura, em distância não 
maior de três metros, ou por meio de frisos ou fios 
verde e amarelo”. 

 
Alteração 6ª: 
 
O Capítulo VIII passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
I – O art. 98 fica assim redigido: 
“Art. 98. Nenhum produto sujeito a Impôsto de 

Consumo poderá sair da fábrica ou repartição 
aduaneira, nem ser exposto à venda, vendido ou 
mantido em depósito fora da fábrica, ainda que em 
armazéns gerais, sem estar acompanhado da Nota 
Fiscal, devendo os sujeitos à selagem direta estar 
estampilhados”. 

§ 1º O impôsto, relativo a produto que fôr 
objeto de doação, será pago na base do preço 
normal do estabelecimento doador. 

§ 2º As mercadorias depositadas em 
armazéns gerais serão acompanhadas da Nota 
Fiscal, emitida pelo depositante, bem como, quando 
fôr o caso, do certificado do desembaraço aduaneiro, 
documentos que ficarão em poder do depositário que 
os exibirá aos agentes do Fisco, quando solicitado a 
fazê-lo, ficando a emprêsa depositária sujeita à multa 
de importância igual ao impôsto correspondente às 
mesmas mercadorias, à base do seu preço no 
mercado atacadista interno, se desatender ao 
disposto neste artigo, sem prejuízo da penalidade em 
que incorrer o depositante. 

II – Fica suprimido o art. 99. 
III – O art. 104 passa a ter o seguinte 

parágrafo único: 
“Parágrafo único. Equiparam-se a fabricantes, 

para os efeitos desta lei, os comerciantes  
que mandarem preparar produtos de seu 
 

negócio em fábricas de propriedade de terceiros, 
remetendo-lhes tôda ou parte da matéria-prima, 
produto inacabado ou intermediário, moldes, 
matrizes ou modelos, cumprindo-lhes recolher o 
impôsto de consumo respectivo que será calculado 
sôbre o seu preço de venda”. 

IV – O atual art. 112, fica substituído pelo 
seguinte: 

“Art. 112. Os produtos que forem devolvidos 
transitarão acompanhados da respectiva Nota 
Fiscal. Se a devolução fôr parcial, serão os 
produtos acompanhados de Nota Fiscal, na qual 
será feita menção desta circunstância ou em 
memorando copiado em Copiador registrado, 
ficando uma cópia anexa à Nota Fiscal que tiver 
dado motivo a tal devolução. Cumprirá ao 
recebedor colar no talão ou bloco correspondente 
o documento devolvido e registrar, no caso de 
importadores e fabricantes ou comerciantes, aos 
mesmos equiparados, os produtos na coluna de 
“Observações” do livro fiscal competente, com os 
esclarecimentos necessários. A Diretoria das 
Rendas Internas expedirá modêlo e instruções 
para uso do memorando”. 

V – O parágrafo único do art. 112 passa a § 
1º, acrescido do seguinte: 

“Se a devolução se der ao estabelecimento do 
importador da mercadoria, desde que se possa 
comprovar essa devolução, creditar-se-á o mesmo 
no livro competente pelo valor do impôsto incidente 
sôbre o produto devolvido”. 

VI – Fica acrescentado ao art. 112 mais o 
seguinte parágrafo: 

“§ 2º Excetuam-se da exigência de novo 
impôsto os produtos que tenham de voltar à 
fábrica para consêrto em virtude de defeitos ou 
de garantia de funcionamento dada pelo 
fabricante”. 

VII – O atual art. 115 passa a ter a seguinte 
redação: 
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“Art. 115. Os fabricantes, importadores e 
demais responsáveis pelo pagamento do Impôsto de 
Consumo, além das demais exigências de caráter 
geral desta lei e das obrigações especiais 
estabelecidas, são obrigados: 

a) a possuir e escriturar, de acôrdo com os 
modelos que forem estabelecidos pela Diretoria das 
Rendas Internas, obedecendo na escrituração as 
instruções nêles contidas, os livros necessários ao 
contrôle perfeito do movimento do impôsto e dos 
produtos fabricados; 

b) a permitir a verificação, por meio de visita 
fiscal, dos valores quantitativos dos estoques de 
matérias-primas e de produtos estrangeiros; 

c) a apresentar, mensalmente, à repartição 
arrecadadora local, para fins de contrôle e 
estatística, até o décimo dia útil do mês 
subseqüente, um resumo do movimento de venda 
dos produtos sujeitos ao impôsto, sob o regime 
de selagem direta, de conformidade com 
 as normas e especificações estabelecidas no 
Regulamento. 

Parágrafo único. Poderá ser usado um só livro 
a que se refere a letra a, para mais de uma alínea ou 
inciso, para que na escrituração respectiva, haja 
separação que facilite a verificação do impôsto 
incidente”. 

VIII – No art. 116 acrescentar-se-á o seguinte 
inciso: 

“e) dentro do prazo de três (3) dias úteis, após 
o término de cada quinzena, será a soma do impôsto 
lançada na coluna própria do livro a que se refere a 
letra a do art. 115 das Normas Gerais, com a 
necessária indicação, para o competente 
recolhimento”. 

Alteração 7ª: 
 
O capítulo IX passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
I – O art. 120 e seus parágrafos ficam 

substituídas pelo seguinte: 
“Art. 120. Os livros da escrita fiscal, exigidos 

por esta lei, terão as fôlhas numeradas 
tipogràficamente devendo, antes, de sua utilização, 
ser autenticados pela repartição competente”. 

Parágrafo único. “Os dados constantes dos 
livros da escrita fiscal, quanto ao registro da 
produção, estão sujeitos à tolerância de quebras 
admissíveis para cada espécie tributada”. 

lI – Fica suprimido o disposto no art. 124 e 
seus §§ 2º e 3º, passando o § 1º a parágrafo do art. 
120 e acrescentando-se a êste o seguinte: 

“§ 2º Aquêles que também fabricarem 
produtos isentos do Imposto de Consumo, ou não 
tributados, são obrigados a escriturar o respectivo 
movimento em coluna própria do livro fiscal em uso”. 

III – No art. 125, fica suprimida a referência a 
“boletim de produção”. 

IV – O parágrafo único do art. 125 passa a ser 
o seguinte: 

“Parágrafo único. Os contribuintes são obrigados 
a conservar, para exibição à fiscalização, os livros e 
Notas Fiscais durante o prazo de cinco (5) anos, que se 
interrompe por qualquer exigência fiscal”. 

V – Acrescente-se à letra “d” do art. 161 das 
Normas Gerais: 

“Omitida a data no recibo A. R., dar-se-á por 
feita a intimação 15 (quinze) dias depois da entrega 
da carta ao Correio”. 

 
Alteração 8ª: 
 
O Capítulo XII passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
I – No art. 187, substitua-se o § 1º pelo 

seguinte: 
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1º Findo êsse prazo, se a dívida não  
estiver depositada ou paga na repartição 
arrecadadora competente, salvo o direito de  
recurso, será o processo encaminhado à seção  
de cobrança, amigável, por mais trinta (30)  
dias, após o que será extraída certidão para 
cobrança executiva, cumpridas as disposições  
legais vigentes". 

II – Acrescentem-se ao mesmo artigo 187, 
mais os seguintes parágrafos: 

"§ 4º A inscrição da dívida sujeita o devedor à 
multa moratória de 10% (dez por cento); 

§ 5º No caso de cobrança executiva  
da dívida fiscal, se procedente a ação, correm  
por conta do executado tôdas as despesas da 
execução". 

Alteração 9ª 
O art. 213 das Normas Gerais e seu parágrafo 

único ficam substituídos pelo seguinte: 
"Art. 213 Os contribuintes que procurarem 

espontâneamente a repartição arrecadadora;  
antes de qualquer procedimento fiscal, para  
sanar qualquer irregularidade, poderão ser 
atendidos, independentemente de qualquer 
penalidade, excetuados os casos de falta de 
pagamento do impôsto ou de atraso no seu 
recolhimento, hipótese em que o. recolhimento 
espontâneo do tributo será feito com as seguintes 
multas: 

a) de 10% (dez ror cento) – quando se verificar 
até vinte (20) dias da data da entrega do produto a 
consumo ou do término do prazo para recolhimento 
do impôsto; 

b) de 20% (vinte por cento) – depois de vinte 
(20) até trinta (30) dias; e 

c) de 50% (cinqüenta por cento) – depois de 
trinta (30) dias". 

Alteração 10ª 
Os produtos discriminados na Tabela "A" 

desta lei terão o regime de cálculo e pagamento do 
impôsto regulado, no que couber, pelo disposto nas 
Observações às Tabelas "A", "B" e "D" e notas das 
respectivas alíneas do Decreto nº 43.711, de 17 de 
maio de 1958, atendidas ainda as seguintes normas: 

1º O impôsto será calculado, quando se tratar 
de produto nacional, sôbre o preço de venda da 
fábrica, constante da Nota Fiscal deduzidos, quando 
não superiores, em conjunto, a 20% (vinte por 
cento), os descontos, diferenças, bonificações ou 
abatimentos, excetuados os subordinados à 
condição de prazo para pagamento, e incluídas as 
despesas de embalagem e, caso não sejam 
debitadas em separado, as de carrêto, utilização de 
pôrto, frete seus adicionais, respectivas taxas e 
seguros; 

2º Os fabricantes pagarão o impôsto com base 
nas vendas de mercadorias tributadas, apuradas 
quinzenalmente, deduzido, no mesmo período o 
valor do impôsto relativo às matérias-primas e outros 
produtos adquiridos a fabricantes ou importadores ou 
importados diretamente, para emprêgo na fabricação 
e acondicionamento de artigos em produtos 
tributadas. 

3º O impôsto será recolhido pelos fabricantes, 
importadores e outros, responsáveis (inclusive filiais, 
agências, postos de venda e depósitos), 
quinzenalmente à repartição arrecadadora local, até 
o último dia da quinzena subseqüente. O 
recolhimento espontâneo, fora do prazo a que alude 
êste item, será feito com as multas previstas no art. 
213; 

4º Quando a importância do impôsto a deduzir 
fôr superior ao devido pelas vendas, o saldo será 
transferido para as quinzenas subseqüentes; 
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5º Não será permitido o. pagamento do 
impôsto referente a uma quinzena, sem que o 
contribuinte tenha efetuado o pagamento relativo à 
quinzena anterior de que esteja em débito, 
ressalvados os casos em que a falta de pagamento 
resulte de procedimento fiscal instaurado; 

6º Para fins de contrôle e estatística serão 
fornecidas, juntamente com as Guias de 
Recolhimento, informações sôbre o movimento 
quinzenal de vendas efetuadas pelo 
estab,elecimento, de acôrdo com as normas e 
especificações estabelecidas no Regulamento; 

7º Os fabricantes que, além de produtos 
tributados, também produzirem, com a mesma 
matéria-prima, artigos isentos ou não tributados, 
sòmente poderão efetuar a dedução a que se refere 
a norma 2ª, se lhes fôr possível provar, por meios 
hábeis, as quantidades que efetivamente forem 
empregadas na composição das mercadorias 
tributadas, não podendo, em caso algum, utilizar 
impôsto correspondente à matéria-prima que fôr 
objeto de revenda; 

8º O impôsto será devido sôbre o preço de 
venda das, filiais, agências, postos de venda, 
depósitos ou outros estabelecimentos revendedores, 
nos seguintes casos: 

a) quando a fábrica; o importador ou 
arrematante mantiver depósito de sua propriedade; 
para a venda de seus produtos; 

b) quando o fabricante, importador ou 
arrematante vender a qualquer estabelecimento ou 
firma, mediante contrato de comissão, distribuição, 
participação e ajustes semelhantes; 

c) quando a firma ou sociedade fabricante 
importada ou arrematante vender a firma ou 
sociedade de que faça parte, como sócio ou 
acionista, ou se a firma ou sociedade compradora 
fizer parte da firma ou sociedade fabri- 
 

cante, importadora ou arrematante, como sócio ou 
acionista; 

d) quando a firma ou sociedade fabricante, 
importadora ou arrematante e a compradora tiverem 
sócios comuns, ou que de ambas fizerem parte na 
qualidade de sócio, gerente (pessoa que exerça essa 
função, embora sob outra denominação), diretor, 
acionista controlador (possuidor, em seu próprio 
nome ou em. nome do cônjuge ou filhos, de mais de 
50% das ações da sociedade); 

e) quando o fabricante importador ou 
arrematante vender ou consignar a um mesmo 
estabelecimento comercial (compreendida a matriz  
e filiais) mais de 50% do volume de suas vendas  
de produtos tributados; num; período de doze  
(12) meses de trinta (30) dias do término dos  
doze (12) meses, a diferença de impôsto que  
houver; 

f) quando a firma ou sociedade compradora fôr 
a única adquirente por qualquer forma ou título de 
um ou mais de um dos produtos do fabricante 
importador ou arrematante inclusive por 
padronagem, marca ou tipo, ou volume global das 
mercadorias de um mesmo despacho de importação, 
venda ou não mercadorias semelhantes ou 
diferentes, de outras procedências; 

g) quando dois ou mais sócios da firma ou 
acionistas da sociedade fabricante, importadora ou 
arrematante, possuindo mais de 50% do respectivo 
capital social, desfrutarem de idêntica predominância 
na firma ou sociedade compradora. 

9º Os óleos essenciais naturais, sem  
mistura, tributados pelo inciso 4 da alínea III,  
de produção nacional, quando extraídos em 
instalações localizadas em zona rural e  
vendidos pelo próprio extrator a comerciante  
por grosso registrado, transitarão sem o  
pagamento do impôsto, do estabelecimento do 
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produtor ao do comerciante uma vez que  
estejam acompanhados de guia especial,  
segundo modêlo que será estabelecido pela  
Diretoria das Rendas Internas. O pagamento  
do tributo competirá, então, ao comerciante que  
fica equiparado, para os efeitos desta ao  
fabricante. Se, porém, as vendas forem feitas 
diretamente a industriais de produtos da alínea  
III, deverão sair do estabelecimento produtor 
acompanhados da Nota Fiscal, sujeitos ao  
impôsto previsto". 

"10º – Fica o Poder Executivo autorizado  
a determinar que o recolhimento quinzenal a  
que se refere o inciso 3º, passe a se fazer 
mensalmente". 

Alteração 11ª 
A Tabela "B" se constituirá das seguintes 

alíneas: XXII (bebidas) XXIII (fósforos), XXIV  
(fumo), XXV (móveis) e XXVI (jóias, obras de  
ourives e relógios), cujo regime de cálculo e 
pagamento do impôsto será regulado pelas 
observações à Tabela D e notas das respectivas 
alíneas do Decreto nº 43.711, de 17 de maio  
de 1958. 

Alteração 12ª 
O inciso I da alínea XXIII (fumo) passa a ter a 

seguinte redação: 
"Charutos, com base no preço de venda do 

fabricante (por unidade): 
 

Atè o preço de Cr$ 3,00 De mais de Cr$ 
3,00 até Cr$ 5,00......................................... 5% 
De mais de Cr$ 5,00 até Cr$ 10,00............. 10% 
De mais de Cr$ 10,00 até Cr$ 25,00........... 12% 
De mais de Cr$ 25,00 até Cr$ 50,00........... 20% 
De mais de Cr$ 50,00.................................. 30% 

 

Alteração 13ª 
Ficam feitas as seguintes modificações no 

Capítulo XIII da Consolidação das Leis do Impôsto 
de Consumo: 

 
I 

 
O art. 196, das normas gerais da vigente 

Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, 
aprovada pelo Decreto nº 43.711 de 17 de maio de 
1958, passará a ter a seguinte redação, acrescido 
dos §§ 1º ,2º e 3º: 

Art. 196. A corporação dos agentes fiscais do 
impôsto de consumo compõe-se de 836 funcionários, 
de acôrdo com a distribuição abaixo, observado; 
para as promoções, o sistema da legislação vigente, 
e passando à atribuição do Diretor Geral da Fazenda 
Nacional a competência dos atos de suas remoções: 

105 classe "L" – Categoria Especial – lotados 
no Distrito Federal; 

225 classe "K" Primeira Categoria – lotados 
nas capitais dos Estados de São Paulo, 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 

356 classe "J" – Primeira Categoria – lotados 
no interior dos Estados de São Paulo, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul; 

78 classe "I" – Segunda Categoria – lotados 
_.nos Estados do Pará, Ceará, Paraíba, Alagoas e 
Sergipe; e 

72 classe "H" - Terceira Categoria – lotados 
nos Estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso e Espírito, 
Santo. 

§ 1º O Poder Executivo distribuirá por  
decreto, os agentes fiscais do Impôsto de  
Consumo de cada categoria numèricamente  
pelos diversos Estados que a com- 
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põe, de acôrdo com a necessidade do serviço, 
mediante proposta da Diretoria das Rendas Internas. 

§ 2º A Diretoria das Rendas Internas fixará, 
conforme a necessidade do serviço, o número de 
agentes fiscais do Impôsto de Consumo que devam 
ter exercício nas capitais dos Estados de segunda e 
terceira categorias. 

§ 3º Na primeira distribuição decorrente dêste 
artigo, em igualdade de condições de merecimento, 
a promoção por êsse critério recairá, de preferência, 
no agente fiscal do Impôsto de Consumo mais antigo 
na classe. 

 
II 
 

Substitua-se os §§ 1º e 2º, do artigo 197, do 
Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 1958, pelos 
seguintes: 

§ 1º O Poder, Executivo, promoverá, 
bienalmente, a revisão da tabela de percentagens 
que constitui a parte variável da remuneração dos 
agentes fiscais do Impôsto de Consumo de modo 
que as razões percentuais atribuídas àqueles 
Servidores no biênio anterior sejam reduzidas na 
mesma proporção geométrica em que se tiver 
verificado o aumento da arrecadação, entre os dois  
anos do mesmo. biênio. 

§ 2º A fixação das razões percentuais de que 
trata este artigo far-se-á dividindo-se a arrecadação 
verificada, no ano do biênio pela apurada no 
segundo e multiplicando-se: resultado, pela razão 
percentual vigente". 

III 
 

A redação do art. 198, das Normas Gerais do 
Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 1958, acrescida 
dos seguintes §§ 1º, 2º e 3º passa a ter a redação 
que se segue: 

"Art. 198, A. parte variável da remuneração  
(percentagem) a que têm direito os agentes fiscais 
 

do Impôsto de Consumo, será calculada 
mensalmente, em cada categoria, sôbre o total do 
Impôsto de Consumo arrecadado nos Estados que a 
compõem e será pago, a cada uns dos servidores, o 
quociente da divisão do total da percentagem assim  
calculada; pelo número de agentes fiscais lotados 
nos mesmos Estados. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo, arrecadação 
do Distrito Federal, atendida a lotação numérica dos 
agentes fiscais com exercício na mesma unidade, 
será considerada juntamente com a dos Estados de 
primeira categoria. 

§ 2º O Poder Executivo, tendo em vista  
as razões percentuais previstas em lei, estabelecerá 
a razão média para cada grupo de Estado de  
igual categoria, tomando por base a arrecadação 
média do biênio anterior e a média das  
percentagens efetivamente pagas no mesmo 
período. 

§ 3º Na determinação da razão percentual de 
que trata o § 2º levar-se-á em conta a redistribuição 
de cargos ora feita, de; modo a relacioná-la com o 
aumento ou a diminuição do número de agentes 
fiscais em cada categoria. 

 
IV 
 

Acrescente-se, após o art. 200 das Normas 
Gerais do Decreto 43.711, de 17 de maio de 1958; 
mais os seguintes: 

"Art – A, ação do agente fiscal do Impôsto de 
Consumo poderá entender-se além dos limites de 
sua seção ou circunscrição, do Estado ou do Distrito 
Federal em que fôr lotado, desde que se trate de 
apuração, iniciada pelo mesmo, de evasão de 
impostos ou fraudes fiscais, obedecidas as 
instruções que forem baixadas pelo Diretor, das 
Rendas Internas. 

Art. – O Diretor das Rendas Internas poderá, 
quando a necessidade do serviço o aconselhar, 
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designar agentes fiscais do Impôsto de Consumo 
para incumbir-se de serviços, diligências ou 
encargos especiais de fiscalização, ou de inspeções 
extraordinárias, onde se fizer conveniente aos 
interêsses da Fazenda Nacional. 

Art. .. Competem ao Diretor das Rendas 
Internas a designação e a fixação do número de 
agentes fiscais do Impôsto de Consumo para o 
exercício das comissões de: 

Inspetor Fiscal; 
Auxiliar da Fiscalização do Sêlo nas 

Operações Bancárias; e 
Assessor Técnico da Diretoria das Rendas 

Internas. 
Art. .. O Diretor Geral da Fazenda Nacional, 

em caso especial de funcionário localizado em 
Capital de Estado de primeira categoria, poderá 
autorizar que o agente fiscal do Impôsto de Consumo 
da classe "K", promovido para a classe "L", continue 
tendo exercício, a título precário, na capital onde 
esteja lotado, substituindo o exercício do mesmo no 
Distrito Federal, também a título precário; pelo de 
outro agente fiscal do Impôsto de Consumo de sua 
'livre escolha, de forma que fique sempre completa a 
lotação do Distrito Federal. Neste caso, continuará 
cada agente fiscal percebendo a sua remuneração 
pelo Distrito Federal ou Estado a cuja lotação 
pertencer. 

Art. .. Transferida a Capital da República, atual 
cidade do Rio de Janeiro continuará integrando a 
Categoria Especial para efeito da Fiscalização dos 
Impostos Internos". 

V 
 

A Alínea XXV – Móveis, da Tabela D, fica 
acrescida da seguinte Nota: 

"É facultado ao fabricante ou importador de 
móveis pagar desde logo o impôsto sôbre preço 
marcado para a venda do produto no varejo, o qual 
não poderá ser excedido, sob pena de multa de Cr$ 
 

2.500,00 a Cr$ 5.000,00 se outra maior não fôr 
cabível, pela diferença de impôsto". 

Fica revogado o disposto no art. 13, § 2º do 
Decreto nº 24.763, de 14 de julho de 1934 e 
revigorado o art. 3º do mesmo decreto, passando a 
designação dos Representantes da Fazenda junto 
aos Conselhos a ser feita por Decreto do Poder 
Executivo. 

 
VII 

 
Não será levada à cobrança judicial  

dívida ativa da União até Cr$ 200,00,  
cessando o andamento das respectivas  
ações. 

Alteração 14ª 
Ficam incluídos na isenção prevista pelo  

item III à letra d do § 1º do art. 9º da  
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo os 
medicamentos destinados ao combate da paralisia 
infantil. 

Alteração 15ª 
Ficam aumentados de 100% (cem por  

cento). os valores fixados como limites de  
preço a que está sujeito o gôzo das isenções. 
estabelecidas pelo art. 3º da Lei nº 494, de.  
26 de novembro de 1948, alterado pelo art.  
8º da Lei nº 2.653; de 24 de novembro  
de 1955. 

Art. 2º Ficam suprimidas as penalidades que 
figuram na parte final de cada capitulo das Normas 
Gerais da Consolidação das Leis do Impôsto de 
Consumo aprovadas pelo Decreto nº 43.711, de 17 
de maio de 1958, aplicando-se em substituição, o 
regime de multas estabelecido nos parágrafos 
seguintes: 

§ 1º A falta de pagamento do tribuno  
e as infrações que esta lei equipara à  
falta de pagamento do impôsto sujeitarão o  
infrator à multa prevista no art. 201, inci- 
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sos 1, 2 e 3, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 213. 

§ 2º As infrações aos dispositivos desta lei e 
respectivo Regulamento, quando não sujeitas à 
multa proporcional ao valor do impôsto ou do 
produto, serão punidas com multas de Cr$ 500,00 a 
Cr$ 20.000,00, aplicadas em grau mínimo, médio ou 
máximo conforme a gravidade da infração, e 
escalonadas segundo a graduação das penalidades 
ora vigentes. 

§ 3º Aquêles que simularem, viciarem ou 
falsificarem documentos ou a escrituração de seus 
livros fiscais ou comerciais para iludir a fiscalização 
ou fugir ao pagamento do impôsto, bem como os que 
embaraçarem ou impedirem a ação fiscal, 
falsificarem estampilhas ou utilizarem documentos 
falsos, estampilhas já servidas ou ilegalmente 
havidas, incorrerão nas multas de grau máximo, 
multiplicadas por cinco (5). 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a 
substituir, gradativamente, o regime de selagem 
direta pelo de recolhimento do impôsto por guia, em 
relação aos produtos, cujo contrôle se possa fazer de 
forma satisfatória. 

Art. 4º O Poder Executivo consolidará e 
regulamentará, mediante decreto, no prazo de 
sessenta (60) dias, as alterações feitas por esta lei e 
por leis posteriores à publicação do Decreto nº 
43.711, de 17, de maio de 1958, de modo a que 
tôdas as matérias relativas ao impôsto de consumo, 
sua arrecadação e fiscalização e especialmente em 
face do novo sistema adotado, passem a ser 
disciplinadas inteiramente pelo regulamento 
expedido, podendo, para êsse fim: 

a) suprimir os dispositivos que direta  
ou indiretamente tenham sido revogados,  
e alterar os que tenham sido em parte  
atingidos pelas alterações, bem como retificar 
 

as citações que necessàriamente tenham de se 
modificar; 

b) estabelecer as cautelas de ordem, fiscal 
tendentes a evitar a evasão de impôsto, adaptando 
as existentes às novas prescrições; 

c) adotar modelos de livros para escrita fiscal, 
prescrevendo as normas necessárias à clareza e 
segurança de seus lançamentos; 

d) alterar os modelos dos livros talões e notas 
de escrita fiscal em uso e modificar as instruções 
para a sua escrituração. 

Parágrafo único. Para a consolidação e 
regulamentação de que trata êste artigo,  
o Poder Executivo nomeará representantes dos 
contribuintes indicados pelas Confederações de 
classe, que participarão da feitura dos trabalhos 
pelos técnicos da Diretoria das Rendas  
Internas. 

Art. 5º Fica o Ministério da Fazenda autorizado 
a promover acôrdo com o Instituto do Açúcar e do 
Alcool, transferindo para essa entidade a obrigação 
de instalar, assistir e conservar em perfeito 
funcionamento, medidores automáticos de sua 
propriedade, para cumprimento das disposições do 
Decreto-lei nº 3.494, de 13 de agôsto de 1941, quer 
quanto às fábricas de aguardente, quer quanto às de 
álcool. 

Art. 6º Os inspetores fiscais do Impôsto de 
Consumo terão direito a diárias, na forma prevista 
nos artigos 135 e 136, da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952. 

Art. 7º Os produtos dos incisos 1 e 7 da alínea 
XXI da Tabela D da Consolidação das Leis do 
Impôsto de Consumo pagarão o impôsto por guia, 
sujeitos às normas previstas para os produtos da 
Tabela "A" desta lei desde que por meio de contador 
automático inviolável do respectivo engarrafamento 
ou outro processo mecânico, aceito pela Diretoria 
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das Rendas Internas, ofereçam a segurança ao 
contrôle fiscal, que fôr estabelecida no Regulamento. 

Parágrafo único. Os fabricantes que não 
possam se adaptar às normas exigidas neste artigo 
pagarão o tributo por selagem direta, na forma da 
alínea XXI da Tabela "D", da Consolidação das Leis 
do Impôsto de Consumo. 

Art. 8º O café torrado ou moído, tributado no 
inciso 4, à alínea XXVI da Consolidação das Leis do 
Impôsto de Consumo, integrará a Tabela, B" desta 
lei, em alínea própria, devendo ser observadas, na 
selagem do produto, as seguintes normas, mantidas 
as exigências a que se refere a Nota 5ª à citada 
alínea: 

a) as estampilhas, devidamente inutilizadas na 
forma do art. 76 das Normas Gerais, deverão ser 
aplicadas, por meio de goma forte, no fêcho do 
invólucro ou recipiente, de modo a que se rompam 
ou inutilizem ao serem abertos; 

b) o café torrado, vendido a moedores, sairá 
da fábrica acompanhado das competentes 
estampilhas, inutilizadas na forma do art. 77 das 
Normas Gerais, competindo ao estabelecimento 
moedor efetuar o estampilhamento do café moído e 
adquirindo, se necessário, as estampilhas 
indispensáveis à complementação da selagem. 

Art. 9º Os calçados passam a integrar a 
Tabela "A" mediante a alíquota de 12% sôbre o, 
preço de venda dos fabricantes ou importadores, 
observadas, especialmente, as seguintes cautelas: 

1ª Os fabricantes ou importadores serão 
obrigados a marcar em cada par o número de ordem 
da fabricação ou importação pela forma que o 
Regulamento estabelecer, permitido o uso de séries 
numéricas ou alfabéticas; 

2ª quando os produtos não  
estiverem numerados ou a nume- 
 

ração não obedeça às prescrições legais,  
serão considerados como não tendo satisfeito o 
impôsto, calculado com base no preço de venda a 
varejo vigente no mercado caso não o tenham 
marcado; 

3º Os produtos que forem encontrados nos 
estabelecimentos industriais a que se referem os 
incisos I e II da letra a, do art. 45 das Normas Gerais, 
já prontos para serem vendidos ou em condições de 
serem expedidos e que não estiverem numerados, 
serão considerados como não tendo satisfeito o 
impôsto; 

4º quando apreendida fora dos 
estabelecimentos fabris ou importadores produtos 
pior cujos rótulos se possa identificar o fabricante ou 
importador, sem estarem acompanhados da Nota 
Fiscal e cuja numeração seja superior ao maior 
número de ordem já em uso, serão considerados 
como não tendo satisfeito o tributo tantos pares 
idênticos quantos formem os números excedentes; 

5º os calçados isentos pelo item IV da letra b 
ao parágrafo 1º do artigo 9º das Normas Gerais da 
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, 
serão obrigatòriamente marcados pelo fabricante o 
preço de venda no varejo, como fôr determinado pelo 
Regulamento. 

§ 1º Quando a própria firma fabricante dos 
produtos a que se refere a atual alínea XV da  
Tabela da vigente Consolidação das Leis do  
Impôsto de Consumo, mantiver estabelecimento 
varejista ou efetuar vendas a firmas atingidas pelo 
regime da Observação 3ª da Tabela A, o impôsto 
será calculado e pago, em relação aos produtos  
que venderem por intermédio dêsses 
estabelecimentos, com base no respectivo preço de 
venda no varejo, reduzido de 20% (vinte por cento), 
desde que se submetam ao contrôle de vendas que 
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fôr estabelecido pela Diretoria das Rendas Internas. 

§ 2º Aos fabricantes dos produtos a que se 
refere o item anterior se aplica o disposto no art. 26 
das normas gerais da Consolidação das Leis do 
Impôsto de Consumo, baixadas com o Decreto nº 
43.711, de 17 de maio de 1958. 

Art. 10. Fica aumentado de Cr$ 5.000,00  
para Cr$ 10.000,00 0 limite a partir do qual  
é permitida a interposição de recurso das decisões 
de primeira instância, a que se refere o artigo  
180 das Normas Gerais da Consolidação das Leis do 
Impôsto de Consumo, aprovada pelo Decreto nº 
43.711, de 17 de maio de 1958 e o artigo 167 do 
Decreto-lei nº, 7.404, de 22 de março de 1945. 

Art. 11. Recusado o fiador apresentado para 
efeito de recurso aos Conselhos de Contribuintes 
poderá, dentro do prazo igual ao que restava  
quando protocolada a respectiva petição, indicar 
mais um segundo e um terceiro fiadores, 
sucessivamente, não se admitindo, depois dessas, 
nova indicaçao. 

Art. 12. A decisão de primeira instância 
favoráveis às partes, ou que desclassifique a 
infração capitulada no processo, qualquer que seja a 
lei ou regulamento fiscal, obriga a recurso "ex-
offício", salvo se a importância total em litígio não 
exceder de Cr$. 10.000,00,(dez mil cruzeiros) ou se 
a decisão fôr proferida, em Comissão de Tarifa, 
sôbre desclassificação ou valor de mercadorias. 

Art. 13. Quando o processo versar sôbre 
assunto de alto interêsse para a Fazenda e os 
contribuintes, o Diretor Geral da Fazenda Nacional 
poderá solicitar aos Conselhos de Contribuintes ou 
Conselho Superior de Tatrifa o seu imediato 
julgamento. 

Art. 14. Os processos instaurados  
por infrações de legislação tri- 
 

butária federal, existentes, na data da publicação 
desta lei, em qualquer fase, administrativa ou 
judiciária, e cujo valor em litígio não seja superior a 
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), não terão 
prosseguimento e serão arquivados. 

Art. 15. A alíquota do inciso 1, da alínea IX, 
ficará reduzida para 8% em 1.960 e 6% a partir de 
1961. 

Art 16. Para efeito de cálculo do Impôsto de 
Consumo.,sôbre os produtos dos incisos 1 e 7 da 
atual alínea XXI, da Tabela "D" (cerveja, chope e 
refrigerantes), não se computará o valor, dos 
recipientes ou embalagens, desde que debitados ao 
preço do custo, majorado de até 10% (dez por cento) 
para compensação de quebras e despesas outras, 
inclusive o Impôsto de Vendas e Consignações. 
Será, porém indispensável, para tanto, que seja êsse 
valor também debitado na nota fiscal em separado, 
devendo constar da nota, em caracteres impressos e 
destacados, que a devolução será aceita pelo 
mesmo preço do fraturamento, preço que nunca 
poderá ser superior ao preço de fábrica vigente à 
época para produtos idênticos, com o acréscimo já 
citado: 

Art. 17. Mesmo quando debitadas em 
separado as despesas de carretos e fretes, nos 
casos de transportes por meio de veículos do próprio 
fabricante ou, de emprêsa que com êle tenha 
relações de interdependência, previstas pela 
Observação 3ª da Tabela ''A", não poderão, em 
hipótese alguma, exceder os níveis normais de 
preços vigorantes, para transporte semelhante, no 
mercado local, sob pena de nêle incidir o impôsto de 
consumo 

Art 18. Esta lei entrará em vigor trinta (30) dias 
após a publicação do Regulamento previsto no art. 
4º revogadas as disposições em contrário. 
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TABELA A 
 

ALÍNEA I 
 

Produtos alimentares 
industrializados 

 
I – Preparações e conservas de carnes, 

vísceras e,miúdos comestíveis de peixe, crustáceos 
ou moluscos, extratos, sopas e caldos – 3%. 

2 – Caviar e sucedâneos – 20% 
3 – Óleos e gorduras animais ou vegetais para  

alimentação, margarinas e semelhantes – 4%. 
4 – Açúcar refinado ou em tabletes; glicose, 

maltose, lactose e outros açúcares, mesmo em 
xarope – 4 %. 

5 – Pós açucarados para preparação de 
doces, geléias, pudins, sorvetes e semelhantes; 
doces, confeitos, pastilhas, balas, drágeas, 
caramelos e produtos semelhantes, qualquer outra 
preparação açucarada não especificada nem 
compreendida em, outra parte – 5%. 

6 – Extratos de café, café solúvel e 
sucedâneos de café; chá e mate em latas, caixas, 
saquinhos ou outra embalagem própria para venda a 
varejo - 5% 

7 Chocolate, artigos de chocolate e qualquer 
preparação contendo cacau, com ou sem açúcar – 
5%. 

8 – Farinhas compostas, farinha láctea, leite 
maltado, qualquer outra preparação com, base de 
farinhas ou féculas; "corn-flakes", "pffed-rce" e outros 
flocos de cereais pré-cozidos; bolachas e biscoitos 
em embalagem destinada ao consumidor 3%. 

9 – Preparações e conservas de legumes, 
hortaliças, raízes, frutos, plantas e ,outras partes de 
plantas, geléias, polpas e pastas de frutos; extratos, 
sopas, e caldos; frutas sêcas ou passadas – 5 %. 

10 – Mostarda e farinha de mostarda, 
preparada; pimentas e. pimentões, em pó;  
baunilha, canela em pó e outras especiarias em 
 

pó ou preparadas e outros condimentos culinários; 
môlhos e temperos; vinagre – 5%. 

11– Levedura e fermentos naturais ou 
artificiais e quaisquer outras preparações e produtos 
alimentares industrializados, inclusive complemento 
alimentares, não especificados nem compreendidos 
em outra – 2 %. 

12 – Sal refinado ou triturado, acondicionado 
em recipiente de vidro, matéria plástica e 
embalagens semelhantes – 2 %. 

 
ALÍNEA II 

 
Produtos farmacêuticos 

1 – Produtos opoterápicos; hormônios e 
enzimas; vitaminas; alcalóides e heterósidos;  
– não acondicionados para venda a varejo  
– 2%. 

2 – Sulfas, sulfonas e antibioticos, em 
qualquer forma de apresentação – 2 %. 

3 – Outros medicamentos compreendendo: 
a) os produtos misturados para fins 

terapêuticos ou profiláticos de emprêgo humano ou 
veterinário; 

b) os produtos para os mesmos fins, 
apresentados; em doses unitárias ou  
múltiplas; 

c) os acondicionados para venda a varejo que 
indicarem no rótulo ou bula emprêgo profilático ou 
terapêuticos; 

d) especialidades farmacêuticas devidamente 
licenciadas no País e produtos oficiais inscritos  
em farmacopéia ou repertório farmacêutico 
legalmente admitido, de uso em medicina humana  
ou veterinária, sob qualquer forma farmacêutica  
– 4%. 

4 – Material de penso: algodão hidrófilo, gase, 
ataduras, esparadrapos; agafe, categute cirúrgico e 
qualquer outro fio , para sutura – 2%. 

5 – Esponjas; algodão de oxicelulose e outros 
pensos hemostáticos, tópicos, semelhantes: lami- 
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nárias, pessários solúveis ou não; caixas e estojos 
farmacêuticos para socorros de urgência – 4 %. 

6 – Cimentos dentários – 3 %. 
7 – Preparações com base de sais granulados 

e pós efervecentes; sais para águas minerais de 
ação medicamentosa – 4 %. 

 
ALÍNEA III 

 
Artigos de higiene e cuidados pessoais 

 
1 – Dentifrícios e outras preparações para 

higiene bucal e limpeza dos dentes – 6 %. 
2 – Sabões e sabonetes perfumados, de 

qualquer forma preparados; sabões, medicinais, 
veterinários e desinfetantes; sabões em bastão, em 
pó ou em creme, para barbear; "shampoos" para 
lavagem dos cabelos – 20 % 

3 – Águas de colônia, de quina de rosas, de 
alfazema, quando preparadas em álcool; água de 
"maquillage" e de beleza; amôneas para toucador; 
preparados próprios para limpeza das unhas; 
bandolinas, batons, brilhantinas, carmins, "crayons" 
para "maquillage", cremes, pastas e pomadas 
próprias para amaciar, embelezar, limpar ou 
preservar a pele e os cabelos; depilatórios e 
desodorantes de qualquer forma preparados, com ou 
sem perfume; destruidores de películas; esmaltes, 
vernizes e outros produtos próprios para 
conservação ou embelezamento das unhas; extratos, 
fixadores de cabelo e preparações semelhantes; 
lança-perfunmes; lentilhas perfumadas; loções; lápis 
hemostático para barba; óleos perfumados, 
artificialmente; pastilhas perfumadas; pós de arroz; 
pós para uso de toucador; preparados para  
proteger  ou colorir a pele e os destinados a frisar  
ou alisar os cabelos; pedras-hume próprias para 
barba, em tabletes; "rouges"; sais perfumados para 
banhos e outros fins; saquinhos, almofadas e ca- 
 

bides perfumados; tabletes e trociscos perfumados; 
talco e polvilho, com ou sem perfume e adicionados, 
ou não, de substâncias aderentes ou 
medicamentosas; tinturas e tônicos para os cabelos; 
vinagres aromáticos; bem como todo e qualquer 
outro similar aos aqui mencionados, considerados ou 
não especialidades farmacêuticas pelo órgão 
competente, inclusive as loções tônicas e 
preparações semelhantes, perfumadas, mesmo 
indicadas para vigorar os cabelos e a barba, ou curar 
doença do couro cabeludo e os não perfumados que 
não forem considerados especalidades 
farmacêuticas pelo órgão competente, ficam sujeitos 
ao impôsto dêste inciso – 35%. 

4 – Óleos essenciais, simples ou combinados, 
naturais ou artificiais compreendidos os produtos 
químicos aromáticos que constituem matéria-prima 
básica para composição de perfumes – 50 %. 

 
ALÍNEA IV 

 
Tecidos e outros artefatos têxteis 

 
1 – Cordoalhas, (amarras, barbantes, cabos, 

cordéis, estais) de qualquer fibra têxtil; fitilho gomado 
de qualquer fio ou fibra – 6 %. 

2 – Sacos de embalagem de qualquer têxtil 4 
%. 

3 – Mangueiras e correias transportadoras ou 
de transmissão, de tecidos feltros ou tecidos 
feltrados para cardas ou outro fim técnica; gases  
para peneiras; véus para luz incandescente; tecidos 
para compressão ou filtração de matérias graxas ou 
semelhantes; feltros e tecidos feltrados em peça ou 
tecido sem fim, impregnados ou não para máquinas; 
lonas para qualquer fim; tecido para filtração de 
ácidos; tecidos para fabricação de pneumáticos; e 
outros tecidos semelhantes para usos técnicos e 
seus artefatos – 10 %. 
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4 – Fios e linhas acondicionados para venda a 
varejo – 6 %. 

5 – Tecidos comuns, constituídos de trama e 
urdidura; tecidos especiais; veludos, pelúcias, tecidos 
bouclês, riços (chenille), tecidos de ponto de rêde ou 
filé, tule ou filó, rendas, entremeios bordados e 
aplicações; tecidos elásticos; retalhos e aparas de 
tecidos impregnados ou recobertos; entretelas; pavios, 
retalhos e aparas de tecidos; quaisquer outros tecidos 
não especificados nem compreendidos em outra parte – 
10%. 

6 – Malharia e ponta de meia e seus artefatos –
10%. 

7 – Feltros e artigos de feltro não especificados 
nem compreendidos em outra parte –10%. 

8 – Artigos de passamanaria: alamares, 
barbicachos, borlas, cordões, dragonas, elásticos 
trançados, etiquetas, fiadores, fitas e fitilhas, franjas, 
flocos, galões, golas e palas feitas à máquina, jugulares, 
letras, monogramas ou números; passadores, pingentes, 
precintas, requifes, rosetas, sutaches, tranças, trancelins 
e outros artigos de passamanaria –10%. 

9 – Tapêtes e tapeçaria, congóleos, linóleos, 
passadeiras e artigos semelhantes –10 %. 

10 – Fios de qualquer fibra têxtil, retorcidos ou 
frouxos ,com qualquer número de cabos ou pernas, para 
fins industriais – 2 %. 

11 – Quaisquer artefatos ou confecções de têxtil, 
não especificados nem compreendidos em outra parte 
–10 %. 

 
ALÍNEA V 

 
Couros, peles e seus artefatos  

 
1 – Couros e peles preparados ou curtidos 

(exclusive salgados, sêcos, salgados-sêcos tratados com 
cal ou piclados) – 2 %. 

2 – Artefatos de couro ou peles, com ou sem 
outra matéria, não especificados nem compreendidos 
em outra parte – 8 %. 

3 – Peles de peleteria preparadas ou 
apresentadas e seus artefatos – 20 %. 

 
ALÍNEA VI 

 
Borracha e seus artefatos 

 
1 – Borracha sintética em bruto – 2 %. 
2 – Pneumáticos, câmaras de ar e bandas ("flaps"), 

para rodas de veículos ou aeronaves – 7 %. 
3 – Mangueiras, correias transportadoras ou de 

transmissão e outros artefatos mistos de borracha e 
tecido lona ou outras matérias – 7%. 

4 – Outros artefatos de borracha natural ou 
sintética não especificados nem compreendidos em 
outra parte – 7%. 

 
ALÍNEA V I I  

 
Celulose, papel e seus artefatos 

 
1 – Celulose ou pasta de papel, pastas de 

madeira, mecânica, semiquímicas ou químicas; pastas 
de trapos de esparto, manilha ou fibras semelhantes – 
2%. 

2 – Papel, papelão, cartão ou cartolina de qualquer 
qualidade para qualquer fim; papéis carbono, estêncil e 
semelhantes; papéis para marcar ou dourar livros, tecidos 
ou semelhantes e outros papéis, papelões, cartões ou 
cartolinas impregnados ou recobertos, papéis para 
vidraças, Forração de paredes e semelhantes; coberturas 
de piso com base de papel ou papelão; placas de 
filtração – 4%: 

3 – Artefatos de papel, papelão, cartão ou 
cartolina inclusive papéis para cartas em blocos ou fô 
lhas soltas, envelopes e outros artigos de 
correspondência; pastas e capas para escritório; 
registros, cadernos, "carnets", blocos, agendas, álbuns, 
mostruários, livros para escrituração; etiquêtas e  
outros artigos de escritórios; decalcomanias para 
qualquer fim; quaisquer outros artefatos de papel, excluí- 
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dos: livros, músicas e outros impressos para fins 
didáticos ou culturais assim como cartões de visita e de 
aniversário, calendários, imagens, estampas, gravuras, 
anúncios, prospectos, catálogos, talões e outros 
impressos confeccionados mediante encomenda para 
consumo do próprio comprador – 5%. 

4 – Fibra vulcanizada e seus artefatos – 6%. 
 

ALÍNEA VIII 
 

Artefatos de produtos de origem animal e vegetal 
 
1 – Madeira laminda, madeira compensada ou 

qualquer outra artificialmente reconstituída ou pré-
parada, e. bem assim, suas fôlhas, placas, chapas e 
semelhantes – 3%. 

2 – Artefatos de madeira, inclusive 
artificiamente reconstituída; armações, balcões, 
vitrinas e semelhantes, para estabelecimentos 
comerciais ou industriais de madeira de qualquer 
espécie, com ou sem outra matéria ainda que 
confeccionadas no próprio local de aplicação por 
fabricante de móveis ou de artefatos de produtos 
desta alínea – 7%. 

3 – Artefatos de cortiça – 7%. 
4 – Artefatos de materiais de espartaria, 

traçaria e cestaria (de bambu, ráfia, cana, cipó, 
crina vegetal ou artificial, fibras vegetais não 
preparadas, para fiação, filamentos ou vergônteas 
de madeira, juncos, palha natural ou artificial, tiras 
de matéria plástica ou de papel, vime e materiais 
semelhantes) – 7% 

5 – Artefatos de carapaças, de madrepérola, 
de marfim, de osso, de coral, de espuma do mar, de 
chifre de âmbar, de azeviche, de côco, de coquilho, 
de carôço de jarina, de resinas naturais, de 
sementes, de frutas ou cascas de vegetais e de 
outras matérias semelhantes; artefatos moldados, de 
 

cêras, de parafina, de estearina, de pastas para modelar, 
de gelatina não endurecida e matérias semelhantes – 
8%. 

6 – Brochas, escôvas, escovões, espanadores, 
enceradeiras não elétricas, pincéis, rodos de borracha, 
com ou sem cabos, vasculhadores, vassouras e 
vássourões, de qualquer matéria e feitio e para qualquer 
fim – 6%. 

7 – Qualquer outro artefato de produto de origem 
animal ou vegetal não especificado nem compreendido 
em outra parte – 6%. 

 
ALÍNEA IX 

 
Cimento, mármore, pedras e seus Artefatos 

 
1 – Cimento e seus, artefatos, excluídos os do 

item 6 – 10%. 
2 – Mós, rebolos afiadores, pólidores e. 

semelhantes; abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou 
grão, aplicados sôbre papel, tecido ou outra matéria 
(lixas) – 5%. 

3 – Painéis, pranchas, blocos, e semelhantes de 
fibras vegetais, de fibras de madeira, de palha, de 
resíduos de madeira ou de outras fibras, aglomeradas 
com cimento, com gêsso, ou com outro aglomerado 
mineral – 6%. 

4 – Artefatos de amianto, puro ou de mistura com 
outras fibras, impregnado ou não: papel, papelão, 
tecidos, calçados, chapéus; luvas e outras vestimentas e 
qualquer outro artefato não especificado nem 
compreendido em outra parte; lonas de freio e 
semelhantes, de qualquer matéria – 6%. 

5 – Artefatos de mármore, de alabastro, de 
granito, de pórfiro, de basalto, de grês e outras pedras e 
qualquer artefato de matérias minerais não especificadas 
nem compreendidas em outra parte, excluídas as pedras 
simplesmente serradas ou esquadriadas – 6%. 
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6 – Tubos e respectivas conexões, bem como 
chapas lisas ou onduladas e seus pertences, de 
cimento simples ou, misto – 2%. 

 
ALÍNEA X 

 
Cerâmica de Vidro 

 
1 – Vidro em barra, varetas, tubos ou grânulos; 

lâminas, fôlhas ou placas de vidro; vidros de 
segurança e vidros temperados 6%. 

2 – Fibra de vidro e artigos de fibra de vidro: 
placas, blocos, lençóis, colchões e semelhantes; fios, 
tecidos e outros artefatos de fibra de vidro – 6%. 

3 – Vidro ótico, prensado ou moldado, sem 
polimento ótico, para o fabrico de lentes – 6%. 

4 – Qualquer outro artefato de vidro ou de 
cristal não especificado nem compreendido em outra 
parte – 6%. 

5 – Todo e qualquer artefato de cerâmica – 
5%. 

 
ALÍNEA XI 

 
Resinas sintéticas, plásticas e seus artefatos 

 
1 – Matérias plásticas e resinas artificiais ou 

sintéticas, de condensação ou polimerização, em 
bruto ou em películas, fôlhas, laminados; 
estratificados, placas; barras, blocos, prefilados, 
tubos, bastões e outras formas semi-manufaturadas; 
celulose em bruto ou em forma semi-manufaturadas; 
gelatina endurecida e matérias plásticas, 
alcuminóides semelhantes em bruto ou em formas 
semi-manufaturadas; derivados de colofônia e de 
resinas naturais; derivados de borracha; outras 
matérias plásticas e resinas artificiais ou sintéticas 
em bruto ou em forma semi-manufaturadas – 5%. 

2 – Quaisquer artefatos  
de matérias plásticas ou resinas artifi- 
 

ciais ou sintéticas não especificados nem 
compreendidos em outra parte – 8%. 

 
ALÍNEA XII 

 
Produtos das indústrias químicas 

 
1 – Produtos químicos inorgânicos ou 

orgânicos produzidos industrialmente – 2%. 
2 – Extratos tanantes de origem vegetal; 

ácidos tânicos ou taninos; produtos tanantes 
artificiais ou sintéticos; preparações com base em 
enzimas e semelhantes para pré-tanagem ou purga 
de couros; matérias corantes de origem vegetal ou 
animal; matérias corantes orgânicas sintéticas; 
corantes minerais (pigmentos inorgânicos); negro de 
fumo ou pó de sapato; pós metálicos para dourar, 
pratear, bronzear e semelhantes; côres, pigmentos e 
opacificantes preparados para cerâmica, esmaltaria 
e vidraçaria; fritas ou preparações vitrificáveis, 
lustros líquidos e preparações semelhantes para 
indústria de cerâmica, esmaltaria ou vidraria; 
secantes – 6%. 

3 – Tintas, esmaltes, vernizes, massas, 
pastas, preparações e composições para 
conservação ou preparo de superfícies e pinturas em 
geral, para impressão, para carimbo, para escrever, 
para tingir, para desenho e outro fim – 7%. 

4 – Sabões sem perfume de qualquer forma 
preparados, que tragam obrigatòriamente envoltório 
de apresentação, no qual se indique, 
expressamente, sua destinação à lavagem ou 
limpeza de tecidos em geral, roupas, casas, 
utensílios domésticos e outros fins que não os de 
higiene e cuidados pessoais; detergentes sintéticos 
ou não de qualquer forma preparados, que não 
tragam qualquer envoltório de apresentação ou, 
quando o trouxerem, indiquem expressamente,  
sua destinação à lavagem, ou limpeza de tecidos  
em geral, roupas, casas, utensílios domésticos e 
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outros fins, que não os de higiene e cuidados 
pessoais; umedecedores, emulsionantes, 
amaciantes ("softners", anti-espumantes, igualadores 
"leveling agents") e outros produtos tenso-ativos 
semelhantes; preparações para lavagem; cêras 
preparadas; preparações, pastas, líquidos, 
suspensões, pós e semelhantes, para limpeza, 
lustro, polimento, conservação, recuperação, 
recomposição ou amaciamento de couros, madeiras, 
assoalhos, metais, vidros, cerâmica, mármores e 
para outros usos semelhantes, domésticos ou 
industriais, inclusive sabões abrasivos ou 
saponáceos; velas, círios e artigos semelhantes, 
pastas para modelar; pastas e preparações com 
base, de cêras, colofónia ou resinas naturais para 
moldes dentários e outras cêras para dentistas; 
graxas lubrificantes de qualquer qualidade; cêras 
artificiais; caseínas e caseinatos; albuminas; 
gelatinas; peptonas, peptonatos e outras matérias 
protéicas; dextrina e amido solúveis, colas 
preparadas de qualquer qualidade – 6%. 

5 – Outros sabões não incluídos no item 
anterior nem no item 35, inciso I da alteração 2ª 
desta lei – 3%. 

6 – Álcool etílico – 3%. 
7 – Produtos fotográficos e 

cinematográficos; placas ou chapas sensibilizadas, 
não impressionadas (virgem), de vidro, matéria 
plástica ou outra matéria; películas sensibilizadas 
não impressionadas (virgem) cartões, papéis ou 
tecidos sensibilizados e fixadores preparados; 
preparações para intensificação, redução, viragem 
e outras preparações químicas para usos 
fotográficos – 7%. 

8 – Carvões ativos (descorantes, 
despolarizantes ou absorventes), sílicas, argilas, terras 
e outros produtos semelhantes ativados; colofônia e 
breus resinosos; goma arábica, goma laca, sanda- 
 

raca e outras gomas, resinas e mucilagens; sucos e 
extratos vegetais; alcatrão de madeira, águarrás, 
pirolinhitos e outros produtos de destilação da 
madeira; óleos de resinas; resinatos; preparações 
com base de colofônia ou pez vegetal; preparações 
para apresto ou acabamento: preparações 
mordentes ou curtientes; fluxos e preparações 
auxiliares para soldagem; preparações e cargas 
extintores de incêndio; thinners", "redutores", "dopes" 
e outros solventes ou diluentes, não especificados 
nem compreendidos em outra parte; óleo de linhaça 
e outros óleos vegetais refinados, exclusive para 
alimentação, óleos cozidos, separados, oxidados, 
hidrogenados, sulfurados ou estazonilzados, ácido 
algínico e alginados; aditivos para óleos; fluidos para 
freios hidráulicos; preparações antisséticas ou 
desinfetantes e inseticidas de uso doméstico; 
preparações não especificadas nem compreendidas 
em outra parte – 6%. 

9 – Fertilizantes simples ou compostos – 2%. 
 

ALÍNEA XIII 
 

Produtos da Indústria Metalúrgica 
 
1 – Barras, perfis, chapas, pranchas, fôlhas, 

fitas, lâminas, fios, tubos, canos, barras ôcas e 
outras formas semelhantes, obtidas por laminação, 
forjamento, estiragem, trefilação, centrifugação, 
fundição ou extrusão de qualquer metal – 2%. 

2 – Obras de cutelaria e talheres; facas, 
canivetes, lâminas para facas, navalhas, canivetes e 
semelhantes; navalhas para barbear comuns ou de 
segurança; tesouras e tesourinhas; ferramentas de 
manicura, pedicura e semelhantes; lâminas e alicates 
para unhas, pinças, raspadeiras, abridores de cartas, 
facas para papéis, apontadores de lápis e 
semelhantes; colheres, garfos, conchas, pás para tor- 
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tas, talheres para peixe, garras e outras obras de cutelaria 
não especificadas ou compreendidas em outra parte 
exclusive as destinadas a máquinas ou ferramentas e ao 
emprêgo em cirurgia ou odontologia – 7%. 

3 – As latas ou outros recipientes de fôlha de 
Flandres, de ferro, ou outro qualquer metal – 2%. 

4 – Artefatos de qualquer metal, não especificados 
nem compreendidos em outra parte – 6%. 

 
ALÍNEA XIV 

 
Máquinas e aparelhos mecânicos 

 
1 – Caldeiras geradoras e aparelhos auxiliares 

(economizadores, super-aquecedores, acumuladores de 
vapor, removedores de fuligem e outros); gasogênios 
geradores e depuradores para gasogênios; geradores de 
acetileno por via úmida; locomóveis a vapor – 2%. 

2 – Motores de explosão ou combustão interna; 
máquinas motrizes hidráulicas e outros motores ou 
máquinas motrizes – 2%. 

3 – Bombas, turbo-bombas e moto-bombas;. 
compressores de ar e outros gases – 2%. 

4 – Pistolas de ar comprimido, com ou sem o 
respectivo compressor; balanças, exclusive as de 
precisão, extintores de incêndio – 6%. 

5 – Máquinas, ferramentas e prensas mecânicas 
ou hidráulicas; máquinas para fundição, laminação e 
metalúrgica; máquinas e implementos agrícolas e de 
terraplenagem, máquinas para a indústria de papel e 
celulose; máquinas e aparelhos de beneficiamento de 
produtos agrícolas; máquinas têxteis; fornos e estufas; 
moinhos, bombas hidráulicas e compressores de ar ou 
gás e qualquer outra máquina ou aparelho destinado 
especificamente à indústria, agricultura e pecuária – 2%. 

6 – Máquinas e aparelhos para suspender, 
carregari, transportar. ou empilhar volumes; elevadores 
 

de carga; graxeiras, almotolias e outros aparelhos ou 
máquinas para lubrificação; ferramentas elétricas; 
pneumáticos, manuais ou quaisquer outras; maçaricos, 
máquinas e aparelhos de chama a gás, para soldagem, 
corte e têmpera superficial – 2%. 

7 – Elevadores para pessoas – 4%. 
8 – Geladeiras, refrigeradores, congeladores e 

sorveteiras, exclusive os domésticos, vitrinas e balcões 
refrigerados, bebedouros, refrigerados e umidades 
semelhantes, grupos frigoríficos – 6%. 

9 – Máquinas de escrever, de calcular, de 
contabilidade, de selar, de timbrar, de autenticar cheques e 
semelhantes; caixas registradoras e aparelhos 
semelhantes; máquinas de estatística; máquinas para 
estampar ou abrir chapas de endereçar; máquinas de 
perfurar, de grampear e de numerar, para escritório – 6%. 

10 – Tôda e qualquer máquina ou aparelho não 
especificado nem incluído em outra parte – 5%. 
 

ALÍNEA VX 
 

Veiculos Automotores 
 

1. Automóveis de passageiros, pesando:  
 a) até 1.000 kg......................................... 10% 
 b) Entre 1.000 kg. e 1.600 Kg.................. 15% 
 c) acima de 1.600 kg............................... 20% 

2. Camionetes de carga e uso misto; “furgos” e 
“pick-ups”, “starion-wagons” e semelhanrtes, 
pesando: 

 a) até 1.200 kg......................................... 5% 
 b) entre 1.200 kg. e 1.600....................... 10% 
 c) acima de 1.600.................................... 15% 

3. Caminhões, ônibus, micro-ônibus, 
“jeeps”, cavalos mecânicos, ambulâncias 
e semelhantes........................................... 3% 

4. Bicicletas................................................... 6% 
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5. Motocicletas, inclusive bicicletas, 
motorizadas sem ação de pedal, lambretas e 
semelhantes................................................... 

 
 

10% 
6. Barcos de corrida, esporte ou recreio....................... 5% 
7. Outros veículos automotores..................................... 3% 
8. Chassis e carroçarias para os veículos indicados 

nos incisos 1 a 3........................................................... 
 

2% 
 

ALÍNEA XVI 
 

Equipamento elétrico ou eletrônico 
 
1. Motores, geradores, conversores rotatórios e 

condensadores, inclusive, grupos conversores e outros 
geradores, transformadores e indutores – 2%. 

2. Aparelhos de telecomunicações: de 
radiodifusão e televisão, exclusive os de uso doméstico, 
de telegrafia, teleimpressão, telefacsimile, de onda 
portadora e semelhantes; aparelhos de radar, sonar, 
radiogonimetria, sondas e detentores de obstáculos e 
outros aparelhos radioelétricos; aparelhos de 
intercomunicação; telefonia, transmissão de som e 
semelhantes, mesas e centrais telefônicas. Ampliadores 
de som, alto-falantes, microfones e semelhantes – 5%. 

3. Aparelhos eletromagnéticos, eletro-ímãs 
permanentes, conversores estáticos; pilhas elétricas; 
acumuladores isolados ou em bateria; aparelhos e 
dispositivos elétricos de arranque ou ignição para 
motores de explosão ou combustão interna; aparelhos 
elétricos de iluminação ou sinalização, lanternas e 
aparelhos com fonte própria de energia, 
condensadores ou capacitores elétricos fixos, 
ajustáveis ou variáveis; aparelhos de proteção  
contra sobretensões, aparelhos de comando,  
contrôle e proteção; relés, aparelhos de derivação e  
de conexão, acessórios para condutores ou  
isoladores de linhas de transmissão, redes de 
distribuição, de tração e semelhantes; mesas, ca- 
 

bines, painéis, quadros de comando. distribuição, 
regulação, medida, verificação, contrôle e operações 
semelhantes, com instrumentos ou distribuição elétrica; 
resistências fixas ou variáveis; inclusive potenciômetros; 
células fotoelétricas, lâmpadas, válvulas e tubos elétricos 
ou eletrônicos, exclusive os para iluminação; fios, filas, 
cadarços, cabos e outros condutores isolados para 
eletricidade; isoladores e peças isolantes; escovas 
elétrodos e outras peças de carvão ou grafito; placas de 
selênio, diodos, transitores e qualquer outra peça 
elétrica; máquinas e aparelhos elétricos ou eletrônicos 
não especificados nem compreendidos em outra parte –  
6%. 

4 – Lâmpadas e tubos elétricos para iluminação – 
6%. 

5 – Aparelhos elétricos de uso doméstico: 
acendedores, almofadas térmicas, aquecedores de 
água, aspiradores de pó, aparelhos para massagem, 
aparelhos elétricos de barbear, para ar condicionado e 
semelhantes, batedores de coquetel ou massa, bules, 
caçarolas, cafeteiras, chaleiras, chuveiros, enceradeiras, 
exaustores, ferros de engomar, fogareiros, fogões, 
frisadores e secadores de cabelo e aparelhos 
semelhantes, geladeiras, máquinas de lavar e passar 
roupa, radiadores, de calor, rádio-receptores, radiolas, 
vitrolas, televisores, toca-discos, refrigeradores, 
sorveteiras, secadores de qualquer espécie, torradores, 
ventiladores, vibradores e outros aparelhos elétricos de 
uso doméstico não especificados nem compreendidos 
em outra parte – 10%. 

 
ALÍNEA VII 

 
Material de ó t i ca ,  Aparelhos e Instrumentos 

Técnicos e  Científicos 
 

1 Vidro-quartzo, plásticos e outras matérias, 
polidos, com trabalho de ótica tais como espelhos 
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óticos, filtros, lentes, lupas, conta fios, prismas e 
semelhantes, óculos, monóculos "lorgnons" e 
semelhantes; binóculos e óculos de alcance; 
aparelhos ou instrumentos de ótica, não 
especificados nem compreendidos em outra parte – 
6%. 

2 – Instrumentos e aparelhos de astronomia 
ou cosmografia; microscópios óticos ou eletrônicos, 
objetivas oculares e acessórios de microscopia ou 
fotomicrografia de geodésia, de geofísica, de 
geologia, de topografia, de navegação, de hidrologia 
e de meteorologia; instrumentos, aparelhos e 
modelos de demonstração e ensaio, não suscetíveis 
de emprêgo indústrial; máquinas e aparelhos para 
ensaio de resistência, dureza, compressão, 
elasticidade e outras propriedades físicas dos 
materiais; densímetros, alcôometro, aerômetros, 
pesa líquidos e instrumentos semelhantes, 
termômetros, aparelho auxiliares de medida, de 
contrôle e de análise para fluídos gasosos ou 
líquidos ou para temperatura; manômetros, 
termostatos, indicadores de nível, reguladores de 
tiragem, analisadores de gases, pirômetros, 
debtimetros, e outros; instrumentos e aparelhos de 
física e de química; aparelhos de raios X, para 
medicina pesquisa ou indústria; aparelhos produtores 
ou aceladores de partículas atômicas ou nucleares; 
balanças de precisão – 6%. 

3 – Instrumentos de desenho e de traçado; 
micrômetros calibres, metros, escalas e outros 
instrumentos semelhantes de medida, de verificação 
e de contrôle – 6%. 

4 – Instrumentos e aparelhos para medicina, 
cirurgia, odontologia e veterinária, inclusive os de 
eletricidade médica – 6%. 

5 – Contadores ou medidores para gases, 
líquidos ou eletricidade, conta-gotas, contadores 
de produção, taxímetros, velocímetros, 
 

tacômetros, taquímetros, conta-passos e outros 
aparelhos de medir, semelhantes – 6%. 

6 – Aparelhos elétricos de medidas; 
voltímetros, amperímetros, galvanômetros, 
homômetros, medidores de freqüência de fase de 
capacidade, de onda; caixas de resistências, 
padrões osciloscópios e semelhantes, aparelhos 
para testes e outros aparelhos e instrumentos 
para wattímetros, medida de grandezas elétricas 
– 6%. 

7 – Qualquer aparelho ou instrumento 
científico não especificado nem compreendido em 
outra parte – 6%. 

8 – Câmaras, aparemos, instrumentos e 
acessórios para fotografia, inclusive revelação e 
operações complementares, filmadores, projetores e 
material de cinematografia, para qualquer fim 8%. 

 
ALÍNEA XVIII 

 
Instrumentos Musicais e Aparelhos Registradores e 

Reprodutores de Som 
 
1. Pianos, harmônica, órgãos, bandônios, 

concertinas e outros instrumentos de música, de 
corda, de sôpro ou de percussão; gaitas de bôca ou 
de fole e outros instrumentos musicais não incluídos 
em outra parte – 8%. 

2. Gramofones, vitrolas e semelhantes, não 
elétricos 8%. 

3. Aparelhos registradores e reprodutores de 
som – 10%. 

4. Discos gravados, excluídas as matrizes – 
8%. 

5. Agulhas e cristais para toca-discos e 
semelhantes: cordas, fios, fitas, rolos e cartões 
perfurados para instrumentos musicais e aparelhos 
registradores ou reprodutores de som – 8%. 

 



– 128 – 
 

ALÍNEA XIX 
 

Armas e Munições e Artigos de Pirotécnica 
 

1. Clavinas, espingardas, mosquetões, rifles e 
outros artigos para caça e esporte, não 
compreendidas as armas de guerra; garruchas, 
pistolas, revólveres e outros semelhantes – 20 %. 

2. Balas com ou sem camisamento, e chumbo 
de munição, de qualquer modo acondicionado, 
cartuchos com ou sem carga – 15 %. 

3. Estopim, mechas, "bickford" e semelhante; 
espoletas, escovas e cápsulas fulminantes e 
detonadores. Pólvoras e explosivos preparados – 10%. 

4. Artigos de pirotécnica – 30 %. 
 

ALÍNEA XX 
 

Produtos Diversos 
 

1. Chapéus, bonés e semelhantes, de 
qualquer matéria – 7%. 

2. Guarda-chuva ou guarda-sol de qualquer 
matéria – 8%. 

3. Brinquedos – 8%. 
4. Artigos de esporte e jogos – 8%. 
5. Bijouterias – 15%. 
6. Canetas-tinteiro e lapiseiras de qualquer 

matéria – 7%. 
7. Isqueiros, acendedores e pedras de 

isqueiros – 20 %. 
8. Baralhos ou cartas de jogar de papel, de 

plástico ou de qualquer outra matéria-prima, para 
qualquer fim – 30 %. 

Às Comissões de Economia e de finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 221, DE 1958 

 
(Nº 1.894-C, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Estende a todos os portadores de diploma de 

curso superior, no que couberem, as dis- 
 

posições da Lei nº 2.641, de 9 de novembro de 
1955. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam estendidas a todos os portadores 

de diploma de curso superior, no que couberem, as 
disposições da Lei nº 2.641, de 9 de novembro de 
1955. 

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

Às Comissões de Economia, de Serviço 
Público Civil, de Legislação Social, e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 222, DE 1958 
 

(Nº 3.854 B-58, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 15.000.000,00, para atender despesas com 
as novas instalações do Colégio Pedro II – 
Internato. 

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

abrir pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 15.000.000,00 – (quinze 
milhões de cruzeiros) – destinado a atender 
despesas com as novas instalações do Colégio 
Pedro II – Internato. 

Parágrafo único. O crédito especial de que 
trata êste artigo será automàticamente registrado 
pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro 
Nacional. 

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

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

À Comissão de Finanças. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 223, DE 1958 

 
(Nº 2.298-C-57, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 

mensais a Elza Carneiro Tavares, filha de Joaquim 
de Lima Tavares. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$ 

3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Elza Carneiro 
Tavares, filha de Joaquim de Lima Tavares, ex-
operário do Arsenal de Guerra. 

Art. 2º O pagamento da pensão, de que trata 
esta lei correrá à conta da dotação orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionista 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 24, DE 1958 
 
(Nº 2.446-B-57, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo, 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 5.000.000,00 para auxiliar o prosseguimento 
da construção dos prédios do Seminário Menor da 
Diocese de Guaxupé e do Seminário São Pio X, da 
Diocese de Sete Lagoas, no Estado de Minas 
Gerais. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crê- 
 

dito especial de Cr$ 5.000.000,00 – (cinco milhões 
de cruzeiros) – para auxiliar a construção dos 
prédios do Seminário Menor da Diocese de Guaxupé 
e do Seminário São Pio X, da Diocese de Sete Late 
Lagoas, no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º O crédito especial, a que se refere o 
artigo anterior, será aplicado da seguinte forma: 
 

  Cr$ 
a) Seminário Menor da Diocese de 

Guaxupé..................................... 3.000.000,00 
b) Seminário São Pio X da Diocese 

de sete Lagoas........................... 2.000.000,00 
 
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 225, DE 1958 

 
(Nº 540-B-1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, área 
de terras de propriedade da União, denominada 
Acampamento Couto Magalhães. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado doar 

à Prefeitura Municipal de Cuiabá, no Estado de 
Mato Grosso, a área de 50 hectares mais ou 
menos de terras de propriedade da União, situada 
naquela cidade, entre o Rio Cuiabá, o córrego da 
Prainha, o córrego do Mangrulho e a . lagoa do 
Pirisal, área essa denominada Acampamento 
Couto Magalhães. 

Art. 2º A doação será feita com a condição 
da Prefeitura Municipal de Cuiabá doar, 
igualmente, aos que ali habitam e possuam 
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benfeitorias, a área por êles ocupada, de acôrdo com 
o cadastro existente no Serviço do Patrimônio da 
União, na Capital do Estado de Mato Grosso. 

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. 

 
MENSAGEM 

Nº 210, DE 1958 
 

(Nº de Ordem na Presidência da República: 527) 
 

Senhores Membros do Senado Federal. 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à apreciação de Vossas 
Excelências a nomeação que desejo fazer, do 
Senhor Jorge Latour, Ministro de Primeira Classe, 
para o cargo de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário dos Estados Unidos do Brasil, junto 
ao Govêrno da República do Panamá. 

Quanto aos méritos do Senhor Jorge Latour, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessas elevadas funções, constam da informação a 
ser prestada ao Senado Federal, pelo Ministério das 
Relações Exteriores. 

Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1958 – 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Diplomata Classe “O” Jorge Latour. 
Nascido no Rio de Janeiro, em 11 de julho de 

1898. 
Ingressou no Ministério das Relações 

Exteriores na categoria de Terceiro Oficial, por 
concurso, em 31 de outubro de 1918; exonerado do 
cargo em 8 de novembro de 1926; reintegrado no 
cargo em 30 de maio de 1927, promovido a Se- 
 

gundo Oficial, por antiguidade, em 7 de junho de 
1927; Segundo Secretário, em 23 de julho de 1929; 
promovido, por merecimento, a Primeiro Secretário 
em 27 de dezembro de 1938; Conselheiro, em 31 de 
maio de 1946; Promovido a Ministro de 2ª classe, por 
merecimento, em 5 de fevereiro de 1948; promovido 
a Ministro de 1ª classe, por merecimento, em 1º de 
setembro de 1958. 

Postos em que serviu: 
Terceiro Oficial na Secretaria de Estado; 
Segundo Oficial, na Secretaria de Estado; 
Segundo Secretário, na Secretaria de Estado; 
Segundo Secretário, em La Paz; 
Encarregado de Negócios, em La Paz; 
Segundo Secretário em Roma; Segundo 

Secretário, em Varsóvia; 
Encarregado de Negócios, em Varsóvia; 
Segundo Secretário, em Roma; 
Primeiro Secretário, em Roma; 
Primeiro Secretário, na cidade do México; 
Encarregado de Negócios, na cidade do 

México; 
Primeiro Secretário, em Bogotá; 
Encarregado de Negócio, em Bogotá; 
Primeiro Secretário, na Secretaria de Estado; 
Primeiro Secretário, em Roma; 
Conselheiro da Embaixada, em Roma; 
Conselheiro de Embaixada, na Secretaria de 

Estado; 
Ministro de 2ª classe, na Secretaria de Estado; 
Enviado Extraordinário e Ministro 

Plenipotenciário, em Relsink. 
Enviado Extraordinário e Ministro 

Plenipotenciário em Atenas. 
Além dessas funções próprias dá carreira de 

Diplomata, exerceu ainda o Ministro Jorge Latour as 
seguintes missões e comissões: 

Membro efetivo do Congresso  
Jurídico do Centenário, no Rio de 
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Janeiro em 1922. Auxiliar de Gabinete do Ministro de 
Estado Félix Pacheco, em 9 de maio de 1924. 
Membro da Comissão do Relatório nos anos de 1924 
e 1925. Trabalhou no serviço da Sociedade das 
Nações, anexo à Seção de Limites e depois 
subordinado ao Gabinete do Ministro de Estado, em 
1925. Dirigiu, interinamente, a Seção de Limites e 
Atos Internacionais, em 1927. Encarregado de 
acompanhar até a fronteira do Chile o ex-Presidente 
da Bolívia que, em conseqüência de acontecimentos 
políticos naquele país, em 1930, pedira asilo à 
Legação do Brasil em La Paz. Encarregado do 
Serviço consular em La Paz, em 1931. Primeiro 
Secretário da Embaixada Especial do Brasil nas 
homenagens prestadas à memória do General 
Giuseppe Garibaldi, por ocasião do 50º aniversário 
do seu falecimento, bem como na inauguração do 
monumento à Anita Garibaldi, em 17 de  
maio de 1932. Encarregado dos Serviços consulares 
em Roma, de 1932 a 1934. Designado para a 
Comissão de Recepção ao Presidente do Uruguai, 
Gabriel Terra, em 1934. Designado para a Comissão 
de Recepção à Missão Econômica japonêsa, em 16 
de janeiro de 1935. Designado para a Comissão de 
Recepção ao Senador Marconi, em 19 de setembro 
de 1935. Designado para fazer parte da Bancada 
julgadora do concurso de Títulos para Cônsul  
de 3ª classe, em 7 de novembro de 1935. Designado 
para a Comissão de Recepção aos Cardeais, em 27 
de setembro de 1934. Delegado Plenipotenciário do 
Brasil à Conferência Internacional para o  
exame do projeto de convenção para repressão ao 
tráfico ilícito de drogas nocivas, em Genebra,  
em 29 de maio de 1936. Encarregado dos  
Serviços consulares em Roma, em 1937. Delegado 
do Brasil ao XXVII Congresso Internacional  
de Americanistas, na cidade do México 
 

em 12 de julho de 1939. Presidente da Comissão 
Preparatória das Comemorações do Centenário do 
Barão do Rio Branco, em 23 de março de 1944. 
Representante do Ministério das Relações Exteriores 
no X Congresso Brasileiro de Geografia, no Rio de 
Janeiro, em agôsto de 1944. Membro da Comissão de 
Planejamento Econômico, em 1945. Chefe do Serviço 
de Documentação do Departamento de 
Administração, em 31 de janeiro de 1945. Conselheiro 
da Delegação do Brasil a Conferência da Paz, em 
Paris, em julho de 1946. Membro do Conselho de 
Imigração e Colonização, em 21 de março de 1947. 
Presidente do Conselho de Imigração e Colonização, 
em 21 de março de 1947. Designado para coordenar 
os estudos e as iniciativas oficiais relativas à 
imigração, em 11 de março de 1947. Designado para, 
como representante do Ministério das Relações 
Exteriores, estudar as bases de um acôrdo ou 
Convênio sôbre imigração, entre o Brasil e a Itália em 
1º de agôsto de 1947. Presidente da Comissão 
designada para estudar, sem ônus para o Tesouro 
Nacional, as bases de um acôrdo sôbre imigração 
colonizadora entre o Brasil e os Países-Baixos, em 20 
de abril de 1948. A disposição do Estado Maior das 
Fôrças Armadas para cursar a Escola Superior de 
Guerra, em março de 1950. Chefe do "Serviço de 
Assuntos Consulares e de Passaportes" do M.R.E., de 
fevereiro de 1956 a 13 de novembro de 1956. Membro 
da Comissão para elaborar projeto de reestruturação 
do M.R.E., em 28 de maio de 1956. 

Verifica-se dos assentimentos pessoais do 
embaixador Jorge Latour que: 

a) não consta dêles qualquer nota que o 
desabone; 

b) foi êle muitas vêzes elogiado  
pelo desempenho dispensado às  
missões e comissões que lhe foram confiadas; 
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c) é bacharel em Direito pela Faculdade de 
Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro em 1919; 

d) é diplomado pela Escola Superior de Guerra 
em 1950; 

e) é casado com a Senhora América Fontes 
Latour, de nacionalidade brasileira, de quem tem três 
filhos: Solange, maior, casada, Sérgio, maior e 
Maud, menor. 

O Diplomata, classe "O", Jorge Latour é 
indicado para exercer o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil, junto ao 
Govêrno do Panamá. 

À Comissão de Relações Exteriores. 
 

PARECER 
Nº 639, DE 1958 

 
Redação Final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1958. 
 
Relator: Sr. Sebastião Archer. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 
22, de 1958, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 17 de dezembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião 
Archer, Relator. – Saulo Ramos. – Rui Palmeira. – 
Públio de Mello. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 639, DE 1958 
 
Redação Final do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1958. 
 

SUBSTITUTIVO 
 
(Da Comissão de Constituição e Justiça) 
 
Autoriza e provê recursos para a construção 

de uma ponte sôbre o Rio Jequitinhonha, na cidade 
de Almenara, Estado de Minas Gerais. 

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

despender até a importância de Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) para a construção, 
pelo Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, de uma ponte sôbre o Rio 
Jequitinhonha, na cidade de Almenara, no Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 2º É autorizado o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, 
o crédito especial necessário para atender às 
despesas da execução desta lei, até o limite fixado 
no art. 1º. 

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

 
PARECERES 

Ns. 640, 641 E 642 DE 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1958, 
que concede o auxílio de Cruzeiros 
20.000.000,00 à Juventude Musical Brasileira, 
para a construção da Universidade Internacional 
de Música. 

 
Relator: Sr. Lineu Prestes. 
O presente projeto visa a conceder o auxílio 

de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) à 
Juventude Musical Brasileira, para construção da 
Universidade Internacional de Música. 

Trata-se de uma contribuição que 
aparentemente grande, se reduz a proporções 
mínimas diante do empreendimento a que se 
destina. 

De fato, a Universidade Internacional de Música, 
que será uma das maiores do mundo, resulta dos 
esforços patrióticos de um pugilo de artistas nacionais 
já consagrados, no sentido de obter de entidades 
internacionais o apoio, para que o Brasil, cujas 
tradições no campo das artes é das mais ricas, 
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venha a possuir, em breve, um centro de estudos 
e difusão cultural à altura dessas mesmas 
tradições. 

A Universidade Internacional de Música, 
com a colaboração da UNESCO, da Federação 
Internacional das Juventudes Musicais, da 
Fundação Rainha Elizabeth, Fundação 
Koussevitzky e Fundação Guggenheimer, e sob os 
auspícios e orientação da Juventude Musical 
Brasileira, terá entre outras, a finalidade de manter 
um curso permanente de música, em tôdas as 
especialidades, ministrado a um grupo selecionado 
de quatrocentos estudantes. Êsse curso 
compreenderá 10 departamentos: composição, 
regência de orquestra, e de côro; músicos de 
orquestra; óperas; bailados; matérias teóricas; 
coral; instrumentalistas; educação musical para 
amadores e música de câmera. 

Realizará, ainda a Universidade, 
anualmente, durante dois meses, o Festival de 
Musica e de Arte, constante de concertos 
sinfônicos, espetáculos de ópera e bailado, 
representações teatrais de drama e comédia, 
concertos corais e recitalistas, conferências, além 
de audições públicas de alunos. Durante êsse 
Festival, haverá, também, um Curso Intensivo, 
ministrado por um corpo docente de renome 
internacional. 

Haverá intercâmbio bolsista entre a 
Universidade e suas congêneres, assim como 
intenso programa de divulgação da arte em todo o 
País. 

Os fundos indispensáveis à realização 
dêsse grandioso empreendimento estão sendo 
levantados entre milhares de membros da 
Juventude Musical Brasileira e com as doações 
de entidades nacionais e estrangeiras; todavia, o 
Govêrno não deve ficar alheio a iniciativa de tão 
alto vulto e, sim, levar a sua contribuição, ainda 
que modesta. 

Releva notar que, após estudos levados a 
efeito para a escolha do local a serem erigidos os 
edifícios da Universidade – obra arquitetônica 
grandiosa e que constituirá um orgulho para todos os 
brasileiros – chegou-se à condição de que melhor 
atendia a todos os requisitos técnicos o Vale do 
Paraíba. E, tão logo foram concluídos êsses 
trabalhos, a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, 
no Estado de São Paulo, cedeu uma área de quase 
2 milhões de metros quadrados para a construção da 
Universidade. 

Verifica-se, destarte, que o empreendimento já 
vai em adiantado caminho para a sua concretização. 

A proposição sôbre ter em vista apoio a 
iniciativa de invejável mérito atende, do ponto de 
vista constitucional, ao disposto no artigo 174 de 
nossa Carta Magna que impõe: 

Art. 174 – O amparo à cultura é dever do 
Estado. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1958.  
Lourival Fontes, Presidente. – Lineu Prestes, Relator. 
– Lameira Bittencourt. – Attilio Vivacqua. – Gilberto 
Marinho. – Lima Guimarães. – Benedicto Valladares. 

 
Nº 641, de 1958 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1958. 
 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
Visa o presente projeto a conceder o auxílio de 

Cr$ 20.000.000,00, à Juventude Musical Brasileira, 
Sociedade Civil, filiada à Federação Internacional 
das Juventudes Musicais, sediada em Bruxelas, 
Bélgica, para construção, no Município de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, de uma 
Universidade Internacional de Música e Artes 
Cênicas. 
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Vem o projeto singularmente instruído com 
uma documentação heterogênea que inclui um 
organograma da futura Universidade feito à lápis e 
tinta, uma série de cartas circulares em inglês sôbre 
as atividades da Federação Internacional da Música, 
vários recortes de jornais, uma planta de terreno, 
uma enumeração dos requisitos técnicos para a 
construção do prédio, vários programas de concertos 
sinfônicos em que figuram os promotores dêsse 
empreendimento, uma carta particular do Diretor 
Geral da Sociedade Filarmônica de Bruxelas ao 
maestro Eleazar de Carvalho onde acena com uma 
doação de um milhão de dólares à nova entidade e, 
finalmente, uma escritura de cessão e transferência, 
a título de comodato, de uma gleba no Município de 
Guaratinguetá, figurando neste ato como outorgante 
a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá e como 
outorgada a Juventude Musical Brasileira 
representada, no ato, pelo seu Diretor Geral, Maestro 
Eleazar de Carvalho. 

De início é de estranhar que tão alto 
empreendimento esteja a cargo de uma entidade, 
cujos propósitos, em todo o mundo, consistem 
ùnicamente em estimular o gôsto musical e 
despertar vocações, incentivando ao mesmo 
tempo a confraternização internacional. Embora se 
declare na justificação do projeto que a Juventude 
Musical é "um movimento de escotismo musical," 
(sic) e se declare que possui no Distrito Federal 
mais de 8.000 jovens inscritos, não se 
compreende que tal associação possa administrar, 
dirigir e manter um empreendimento do vulto de 
uma Universidade que, de acôrdo com 
organograma e com as anexas explicações deverá 
manter vários departamentos, desde os de Música, 
Ópera, Bailado, Teatro, até os de humanidades, 
artes plásticas, eletrônica aplicada e eletro-
acústica. 

É preciso salientar que, nos próprios têrmos 
da justificação "a juventude musical brasileira não 
dispõe, absolutamente, de nenhuma renda, uma vez 
que o ingresso no quadro de membro é 
completamente gratuito, bem assim o ingresso aos 
concertos sinfônicos de caráter educacional e tôdas 
as demais atividades destinadas aos jovens". Ora, se 
é a própria entidade que declara não dispor de 
nenhuma renda, como poderá assumir a 
responsabilidade dêsse empreendimento 
educacional que abrangerá um edifício com 
capacidade "para abrigar 500 alunos internos, com 
amplas salas para aulas, dormitórios, restaurantes, 
bibliotecas, além de um teatro aparelhado para 
representação de óperas, bailados, concertos 
sinfônicos", e onde se prevê que "milhares de 
espectadores poderão, em um anfiteatro, natural, 
assistir "outdoors" festivais nacionais e 
internacionais, onde serão executadas as obras 
primas dos mestres da música brasileira? 

Se a Sociedade que se propõe organizar tal 
universidade não possui, como declara, recursos de 
espécie alguma, verba solicitada de Cr$ 
20.000.000,00 é insignificante e terá de ser 
forçosamente suplementada por novos e vultosos 
auxílios. É de estranhar que nenhuma entidade 
oficial de ensino nem a Universidade do Brasil, 
através de sua Escola Nacional de Música, nem a 
Universidade de São Paulo, aparecem nesse projeto 
coonestando com a sua tradição e experiência no 
magistério musical, a criação dêsse Centro de 
Educação Musical, nome aliás mais apropriado que o 
de Universidade à iniciativa do Maestro Eleazar de 
Carvalho. 

Não colhe o exemplo do Centro Musical de 
Lennox, no Estado de Massachusetts, porque, nos 
Estados Unidos, essas iniciativas são inteiramente 
financiadas por particulares, ao passo que o que se 
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pretende, neste projeto é que o Estado brasileiro 
assuma a total responsabilidade da iniciativa, 
financiando maciçamente uma entidade particular. 
Na justificativa do projeto, fala-se em cooperação do 
Govêrno, mas, na realidade, a êste viria caber, com 
exclusividade, o encargo de uma "Universidade" em 
cuja eficiência pedagógica não poderá 
responsabilizar-se. Somos inteiramente favoráveis a 
que o Govêrno auxilie entidades como a Juventude 
Musical Brasileira, a fim de que possam prestar à 
coletividade nacional serviços de valor indiscutível. 
Uma coisa, porém, seria a concessão de um auxílio 
à Juventude Musical, outra o financiamento global de 
uma Universidade ou mesmo de um Centro de 
Educação Musical, desligado das Escolas de Música 
do País, e cuja localização em município afastado, 
dos grandes centros nacionais de cultura já é, de si, 
bastante discutido. 

Somos, portanto, pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, em 28 de outubro de 

1958. – Mourão Vieira, Presidente. – Mem de Sá, 
Relator. – Saulo Ramos. – Ezechias da Rocha. – 
Públio de Mello. 

 
Nº 642, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 67, de 1958. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O presente projeto visa conceder à Juventude 

Musical Brasileira, entidade privada filiada à 
Federação Internacional das Juventudes Musicais, a 
quantia de Cr$ 20.000.000,00 – para a construção da 
Universidade Internacional de Música. 

Tratando-se de assunto que diz tão de 
perto com a educação, o parecer da Comissão 
competente é de ser acatado. Ora, é  
êste frontalmente contrário à medida por 
 

motivos de ordem pedagógica e administrativa que 
nos parecem ponderáveis. 

Acresce que a entidade a ser contemplada 
com a subvenção já vem sendo beneficiada pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o que, aliás, nos 
parece justo, dadas as finalidades dessa 
agremiação. 

O que não se pode, porém, admitir é que a 
União financie maciçamente a construção de uma 
Universidade cujos objetivos bem mais amplos 
exigiriam a tutela, ou pelo menos a participação do 
Poder Público, inteiramente ausente e estranho ao 
empreendimento. 

Seria oportuno e aconselhável que a União 
subvencionasse uma Universidade já existente 
que tivesse demonstrado, em anos de 
funcionamento, a excelência de sua orientação e a 
capacidade dos seus diplomados. Na fase 
presente, o financiamento desacompanhado de 
qualquer fiscalização é uma aventura que a União 
não pode correr. 

Subscrevendo, portanto, as razões do parecer 
da douta Comissão de Educação, que esposamos, 
somos pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 19 de dezembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Parsifal Barroso. – Júlio Leite. – Lino de 
Mattos. – vencido. – Ary Vianna. – Mathias Olympio. 
– Novaes Filho. – Lameira Bittencourt. – Moura 
Andrade. 

 
PARECERES 

Ns. 643 E 644, DE 1958 
 

Nº 643, de 1958 
 
Da Comissão de Serviço Público Civil,  

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº  
116, de 1958, que cria cargos no Quadro do 
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Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª Região, e dá 
outras providências. 
 

Relator: Sr. Caiado de Castro. 
I – Objetiva o presente projeto criar cargos no 

Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho, da 2ª 
Região, para atender ao disposto na Lei nº 2.695, de 
24 de dezembro de 1955, que criou a Junta de 
Conciliação e Julgamento de Ribeirão Prêto, no 
Estado de São Paulo. 

II – A proposição originária do Poder Judiciário 
sofreu na Câmara dos Deputados os reparos 
necessários ao seu enquadramento aos têrmos 
gerais adotados para as demais Juntas de 
Conciliação e Julgamento. 

III – Para o cargo isolado de Chefe de 
Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento, foi 
fixado o padrão M, de acôrdo com o disposto na Lei 
nº 1.979, de 8 de setembro de 1953. Do mesmo 
modo, em consonância com o pré-citado 
mandamento legal, foi excluído do projeto o cargo de 
Porteiro dos Auditórios. 

IV – Com os acertos introduzidos no projeto 
pela Câmara dos Deputados, julgamos estar o 
mesmo escoimado das falhas de origem e 
capacitado, portanto, de merecer o  
nosso acolhimento. Somos, pois, pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1958. 
Prisco dos Santos, Presidente. – Caiado de Castro, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Mem de Sá. – Ary 
Vianna. 

 
Nº 644, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de lei da 

Câmara nº 116, de 1958. 
 
Relator: Sr. Mathias Olympio. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 1958, 
cria cargos no Quadro do Pessoal da Justiça do 
Trabalho da 2ª Região. 

Êsses cargos correspondem ao corpo 
administrativo julgado indispensável ao funcionamento 
da Junta de Conciliação e Julgamento de Ribeirão 
Prêto, no Estado de São Paulo, e são os seguintes: 

1 Chefe de Secretaria, padrão M. 
1 Oficial de Justiça, padrão H. 
2 Oficiais Judiciários, classe H. 
4 Auxiliares Judiciários, classe E. 
2 Serventes, classe C. 
Para atender as despesas decorrentes da 

criação dos cargos em aprêço, o projeto autoriza a 
abertura de um crédito especial de Cr$ 236.100,00 
(duzentos e trinta e seis mil e cem cruzeiros). 

O projeto apenas procura completar o disposto 
pela Lei nº 2.695, de 24 de dezembro de 1955, que 
ao criar a citada Junta de Conciliação e Julgamento, 
para ela não previu o necessário quadro do pessoal. 

Dêsse modo, nada há que se opor à 
proposição, que é a resultante final de substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça da outra Casa 
do Congresso Nacional. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao Projeto Lei da Câmara nº 
116, de 1958. 

Sala das Comissões, em 19 de dezembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Mathias Olympio, Relator. – Daniel Krieger. – Moura 
Andrade. – Lameira Bittencourt. – Júlio Leite. – Ary 
Vianna. – Paulo Fernandes. – Lino de Mattos. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Coimbra 
Bueno, primeiro orador inscrito. – (Pausa). 

S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos 

segundo orador inscrito. 
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O SR. SAULO RAMOS (*): – Senhor 
Presidente, no encerramento da última sessão 
legislativa em dezembro do ano passado, tive 
oportunidade de tecer considerações, desta tribuna, 
em tôrno do Plano Nacional do Carvão. 

Disse eu, naquela ocasião, que o Plano, com a 
vigência de quatro anos, não era medida adequada e 
justa para a exploração dessa riqueza básica, 
considerada mais poderosa e envolvente do que a 
própria riqueza, petrolífera. Sendo a siderurgia a 
verdadeira base da emancipação econômica da 
Pátria, citei, na oportunidade, as estatísticas 
mundiais, lembrando que quando a Inglaterra, a 
Alemanha e a França dispunham da maior 
mineração de carvão eram as potências que 
dominavam a finança internacional. Nos últimos 
anos, os Estados Unidos da América do Norte 
aumentaram sua produção carvoeira para 
quinhentos milhões de toneladas anuais, e a União 
Soviética, desenvolvendo essa mineração, atingia a 
casa dos quatrocentos milhões. Observamos, no 
mundo atual, essas duas grandes potências 
disputando, no âmbito internacional, tôdas as 
hegemonias terrenas e, mesmo nos espaços 
siderais, os segredos do Cosmo. 

Sr. Presidente, nós, que estamos ampliando um 
parque siderúrgico, sem o cuidado de tirar de nossas 
minas o carvão metalúrgico – o coque – para alimentar 
a siderurgia, incorremos em grande êrro. E necessário 
aumentar-se a mineração do carvão brasileiro, para 
que, no caso de conflito internacional êle possa 
abastecer não sòmente Volta Redonda, mas tôdas as 
siderurgias que se implantem em nosso País. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o Plano do Carvão 
não era medida adequada, justa e equânime para 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

essa exploração, porque tem vigência de quatro 
anos, e a siderurgia deve ser alimentada com o 
subproduto dessa riqueza básica. Deveríamos 
encontrar, portanto, outra maneira de explorar 
nosso carvão. Pelo fato, porém, de o prazo de 
vigência do Plano encerrar-se naquela ocasião, 
tive o cuidado de ir ao Palácio do Catete, para 
informar-me se seria enviada Mensagem ao 
Congresso, sugerindo o seu revigoramento. Ali, 
tive oportunidade de folhear a Mensagem 
presidencial e, de relance, observar que o Plano 
do Carvão estava mutilado. Ponderei no próprio 
Palácio que o projeto de lei que seria enviado à 
Câmara dos Deputados mutilava o Piano do 
Carvão Nacional, pois cancelava quinhentos 
milhões de cruzeiros previstos na lei anterior, 
para a construção da eletro-siderúrgica na zona 
carbonífera de Santa Catarina; cinqüenta milhões 
de cruzeiros para a industrialização do enxofre e 
subprodutos do carvão, e trezentos milhões de 
cruzeiros para o aparelhamento da estrada-de-
ferro. 

Ora, Sr. Presidente, não era justo que se 
excluísse do Plano aquilo que constituia o objetivo 
da lei, ou seja a implantação dessa siderurgia na 
zona carbonífera de Santa Catarina, apregoada 
em mensagens várias pelo Presidente Getúlio 
Vargas. 

Mantive, então, contacto com os 
representantes de Santa Catarina, apoiado pelo 
ilustre Senador Gomes de Oliveira, e para 
compensar essa falha ou mutilação, o saudoso 
Deputado Leoberto Leal apresentou emenda ao 
projeto oriundo do Executivo, assim redigida: 

"Art. 15. Deverá o Govêrno, no prazo máximo 
de seis meses apresentar ao Congresso Nacional 
projeto de organização de uma sociedade de 
economia mista, com o objetivo de instalar e operar a 
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usina siderúrgica prevista na Lei nº 2.120, de 28 de 
novembro de 1953". 

Sr. Presidente, corrigida, dessa forma, 
aquela falha, foi aprovada pelo Senado a 
emenda. Todavia, com surprêsa não só para os 
catarinenses, mas para todo o povo brasileiro, 
pois essa riqueza básica não é regional, pelo fato 
de emergir em Santa Catarina e ali ser produzido 
o coque para alimentar a siderurgia brasileira, 
mas nacional – observamos a reação popular que 
houve em meu Estado e na imprensa de todo o 
País. Em mesas redondas e nas praças públicas 
de Santa Catarina foram anatematizados os seus 
representantes no Congresso Nacional e 
acusados de que, na Capital da República, 
estavam indiferentes à sorte dos mineiros e 
mineradores catarinenses, quando ocorria 
precisamente o inverso. Aqui sempre estivemos 
atentos não só à elaboração do Plano, mas 
também aos apelos de mineiros e mineradores – 
inclusive do Rio Grande do Sul e do Paraná – 
partidos daquelas mesas redondas em que 
reclamavam solução para os problemas da 
mineração de Santa Catarina e do País. 

Por incrível que pareça, porém, a disposição 
legal não foi cumprida pelo Sr. Presidente da 
República, e acabo de receber carta do ilustre 
jornalista José Vitorino de Lemos, suplente do meu 
Partido, eleito no último pleito, nos seguinte têrmos: 

"Prezado amigo Senador Saulo Ramos. 
Em cumprimento à missão que me tracei, – a de 

tornar em realidade a construção da usina siderúrgica 
de Laguna, em Santa Catarina, – envio-lhe a presente 
carta, na impossibilidade de dispor, no momento, de 
uma tribuna parlamentar, para chamar a aten- 
 

ção de quem de direito para o seguinte: onde se 
encontra a Mensagem que o Exmo. Sr. Presidente, 
da República, assinou a 26 de agôsto de 1958 e que 
todos os jornais publicaram no dia seguinte, 
conforme recorte em anexo que incorporo à presente 
e que, até o presente momento não chegou à 
Câmara dos Senhores Deputados?" 

Sr. Presidente, o "Jornal do Commercio", no 
dia 27 de agôsto de 1958, nas vésperas das 
eleições, referiu-se ao acontecimento auspicioso 
para os catarinenses e os brasileiros em geral, 
conforme passo a ler: 

 
USINA SIDERÚRGICA PARA SANTA CATARINA, 

PROPÕE O PRESIDENTE 
 
Assinada, ontem, a respectiva Mensagem ao 

Congresso – Características do empreendimento. 
 
A construção de uma usina siderúrgica em 

Santa Catarina, que empregará como combustível 
sòmente carvão nacional, proporcionando, assim, 
considerável economia de divisas ao País, foi 
proposta pelo presidente Juscelino Kubitschek em 
mensagem que enviará ao Congresso Nacional e 
ontem assinada solenemente no Palácio do Catete. 

Essa usina, que se constituirá em notável fator 
de impulsão do desenvolvimento econômico de tôda 
uma região, pela oferta abundante de produtos 
siderúrgicos, permitirá atender à demanda crescente 
de perfilados médios ou leves do Sul do País, que já 
em 1963 se expressará pela cifra de 104.900 
toneladas e, em 1966, pela de 132.600 toneladas. 

O empreendimento constituirá mercado  
seguro para o excedente da energia elétrica 
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produzida nos primeiros anos pela Usina 
Termelétrica de Capivari, de 100.000 quilowatts, 
tornando-se ainda fator importante de multiplicação 
de nossa reserva de carvão metalúrgico, já que 
permitirá a utilização do carvão de qualidade inferior, 
sob a forma de energia elétrica, em substituição 
parcial do carvão metalúrgico, para a obtenção de 
ferro gusa. Será facilitada, também, a implantação da 
Usina de Enxofre – última unidade do complexo 
industrial catarinense ainda por considerar – 
ensejando o aproveitamento dos resíduos ferríferos 
resultantes da instalação da pirita do carvão e 
fornecendo os gases produzidos nos fornos elétricos 
de redução, para reduzir o gás sulfuroso no processo 
de obtenção do enxôfre; assegurará o consumo de 
carvão metalúrgico, na proporção atual, nas usinas 
siderúrgicas a coque, que estão sendo criadas e 
permitirá o aproveitamento de parte das atuais 700 
mil toneladas de carga anual não utilizada pelos 
navios que levam carvão dos portos catarinenses 
para os portos de Santos, Rio e Vitória e que, daí, 
voltam vazios. 

A Usina proporcionará ao País uma 
economia anual de divisas de US$ 
10.700.000,00, depois da liquidação do 
empréstimo externo necessário para sua para sua 
construção, e permitirá, no campo da contribuição 
fiscal, uma receita de Cr$ 165.000.000,00  
para o Govêrno Federal, correspondente ao 
Impôsto de Renda, e de Cr$ 109.000.000,00 para 
o Govêrno Estadual, correspondente ao  
Impôsto de Vendas e Consignações,  
totalizando anualmente uma contribuição fis- 
 

cal de Cr$ 274.000.000,00. Essa realização acenará 
para a indústria carbonífera, de parceria com a Usina 
Termelétrica de Capivari, com a garantia de mercado 
amplo e certo, possibilitando o aumento da produção 
de travão, que, aliado à adoção de métodos 
mecanizados, permitirão o barateamento da 
produção e a melhoria das condições de trabalho da 
população mineira, com o que se terá, afinal, a 
almejada estabilidade da indústria carvoeira. E 
constituirá, finalmente, notável fator de impulsão do 
desenvolvimento econômico de tôda uma região, 
pela oferta abundante de produtos siderúrgicos, pelo 
crescimento do núcleo populacional, pela expansão 
do poder aquisitivo da região e pela melhoria das 
facilidades de transporte e de fornecimento de 
energia elétrica que acarretam, certamente, o 
surgimento de indústrias afins. 

 
A Solenidade 

 
O importante ato de assinatura de mensagem 

contou com a presença do General Pinto da Veiga, 
Presidente da Comissão Executiva do Plano do 
Carvão Nacional; Comandante Carlos Natividade, 
Presidente da SOTELCA; Deputado Joaquim Ramos; 
Senador Francisco Gallotti; engenheiro Álvaro Paiva 
Abreu; General Adalardo Fialho; representante do 
Sindicato da Indústria Extrativa de Carvão; 
representante da Federação do Comércio e da 
Indústria e Prefeitos municipais de Santa Catarina. 

Ora, o Sr. Presidente da República 
anunciou ao povo brasileiro a assinatura dessa 
mensagem no Palácio do Catete, e por in- 
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crível que pareça, ela ainda não chegou à Câmara 
dos Deputados. Andei de Herodes para Pilatos e 
cheguei à conclusão de que não se encontra no 
Palácio do Catete tampouco na outra Casa do 
Congresso. 

A verdade, porém, é que essa mensagem foi 
solenemente assinada pelo Sr. Presidente da 
República. Tem, portanto, razão o meu ilustre 
companheiro jornalista José Vitorino de Lima em 
formular indagação sôbre seu paradeiro. 

Resta-nos, neste instante, apelar para o Chefe 
da Nação no sentido de que faça cumprir a lei a se 
instale em Santa Catarina essa siderurgia. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. SAULO RAMOS: – Com muita honra 
aceitarei o aparte do nobre colega. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Está nos 
propósitos do Sr. Presidente da República levar êste 
empreendimento a efeito. Vossa Excelência reafirma 
muito bem que Sua Excelência assinou mensagem 
que concretiza aspiração justa dos catarinenses e 
dos brasileiros. Sabemos que, dentro de muito pouco 
tempo, as companhias siderúrgicas existentes no 
Brasil, a começar por Volta Redonda, não mais 
atenderão aos reclamos do mercado. Precisamos 
ampliar êsse setor industrial. Nada mais necessário, 
portanto, do que a construção dessa usina em Santa 
Catarina, assunto já bastante debatido e em 
tramitação tão adiantada. A mensagem do Govêrno 
deve ter-se extraviado ou então, seu andamento no 
Congresso sofreu qualquer perturbação. V. Ex.ª faz 
muito bem em reclamar, da tribuna do Senado, o 
prosseguimento dessa tramitação para que não 
tenhamos a ilusão de havermos obtido assina- 
 

tura de mensagem afinal não transformada em 
realidade. 

O SR. SAULO RAMOS: – Agradeço o 
honroso aparte de V. Excelência. 

Não critico o Sr. Presidente da República, pois 
S. Ex.ª assinou a mensagem. Acredito, como o nobre 
Senador Gomes de Oliveira, num equívoco ou no 
extravio da mesma. 

Assim, Sr. Presidente, dirijo, neste instante, 
um apelo ao Presidente Sr. Juscelino Kubitschek, 
para que faça chegar a mensagem à Câmara dos 
Deputados. Oportunamente, peles meios legais e 
regimentais, encaminharei a V. Ex.ª pedido de 
informações sôbre o assunto. 

Precisamos fazer com que se construa essa 
siderurgia em plena zona de mineração 
carbonífera, pois grandes emprêsas siderúrgicas, 
como a Mannesmann e outras se estão instalando 
no País. Devemos ter consciência, neste País, de 
que o fator essencial, o maior fator de 
emancipação econômica de nossa Pátria, de sua 
potencialização internacional reside não só na 
exploração petrolífera mas também na ampliação 
da siderurgia nacional com a mineração do nosso 
carvão. 

Com esta consciência, Sr. Presidente, 
estaremos construindo um Brasil melhor para os 
vindouros. (Muito bem; muito bem! Palmas!) 

Durante o discurso do Sr. Saulo Ramos, o Sr. 
Victorino Freire deixa a cadeira da presidência, 
assumindo-a o Sr. Mathias Olympio. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Victorino Freire para explicação pessoal. 
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O SR. VICTORINO FREIRE (para explicação 
pessoal): – Sr. Presidente, fui hoje pela manhã 
surpreendido por duas notícias que amigos meus me 
transmitiram. Assistindo, ontem, a um programa de 
televisão, intitulado "Falando sem Censura" ouviram 
um jornalista de São Paulo, cujo nome ignoro – não 
me disseram – dizer que numa reportagem que 
fizera na zona de contrabando de café, em Ponta 
Porã, soubera que na negociata estariam envolvidos 
o ex-Ministro da Fazenda, Sr. José Maria Alkmim, o 
Presidente desta Casa. Sr. João Goulart, o Deputado 
Armando Petrelli, o Dr. Paulo Guzo e o Senador 
Victorino Freire. 

Sr. Presidente, se fôsse um contrabando de 
babaçu, lá para as bandas de Codó ou de Caxias, 
um adversário, para me infamar, ainda poderia 
envolver o meu nome, ou o dos Senadores 
Sebastião Archer e Públio de Mello. Negócio de café, 
entretanto, em Ponta Porã, na fronteira do Paraguai, 
só por afirmação muito apressada e leviana, embora 
o jornalista houvesse declarado que não acreditava 
estivéssemos envolvidos no caso. Senti-me, 
contudo, Sr. Presidente, na obrigação de vir logo, da 
tribuna do Senado, pôr a claro a questão. Estou certo 
de que ninguém em Ponta Porã nem em São Paulo 
poderia jamais ter ouvido falar no meu nome, 
envolvido em negócio de café, de açúcar ou o 
"diabo", porque não ando, nem meus companheiros, 
em negócios dessa espécie. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª, nobre 
Senador Victorino Freire, tem razão em vir à  
tribuna para repelir essa reportagem ontem fei-  
 

ta na T.V. Assisti ao programa e confesso que fiquei 
surprêso quando ouvi referência ao nome de V. Ex.ª. 
Todos sabemos que Vossa Excelência, não é 
homem de negócios escusos; todos fazemos justiça 
em reconhecer que Vossa Excelência é de caráter 
ilibado e tem procedimento reto. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito  
bem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Para mim foi 
surprêsa ouvir a citação do nome de. V. Ex.ª, ainda 
porque, estive, há pouco tempo, na região da 
fronteira de meu Estado com o Paraguai e jamais 
ouvi referência desabonadora a V. Ex.ª; ao contrário 
referências elogiosas, inclusive a êsse 
temperamento arrebatado de V. Ex.ª. O nobre colega 
passou pelo meu Estado em campanha política e 
deixou larga simpatia. Ninguém, absolutamente 
ninguém, fêz referência, longínqua sequer, a V. Ex.ª 
como envolvido em negócios escusos ou em crimes 
contra o Tesouro Nacional, como êsse do 
contrabando de café. Ouvi, sim, referências na 
fronteira a nomes que não devo citar. O jornalista 
que ontem falou na televisão equivocou-se ao 
mencionar o nome de V. Ex.ª. Ressaltou mesmo que 
as informações que recebera e prestava, eram sem 
fundamento. Nobre Senador Victorino Freite, V. Ex.ª 
está inteiramente acima de qualquer suspeita. 
Cumprimento-o pela sua repulsa a essa informação, 
para os que não conhecem V. Ex.ª – felizmente 
poucos; afastarão êles de seus espíritos, qualquer 
dúvida. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado 
ao aparte com que me honrou o nobre Líder da 
Maioria, Senador Filinto Müller. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Declarou o 
eminente Senador e prezado amigo, Victorino Freire, 
que se o contrabando fôsse de babaçu, talvez, seu 
nome pudesse ser envolvido. 

Evidentemente o disse em tom pilhérico pois 
nem em contrabando de babaçu, café, ou coisíssima 
alguma poderia aparecer o nome do eminente 
colega. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Se se tratasse 
de babaçu, ainda poderiam me envolver por ser 
produto básico do meu Estado. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O nome de V. 
Ex.ª apareceu nesse episódio do contrabando de 
café, quando ao me referir ao assunto solicitava a 
atenção dos eminentes Líderes da Maioria e da 
Minoria parlamentares nesta Casa, para uma 
denúncia que me parecia – e continua assim parecer 
– de alta gravidade, pois partia de um oficial superior 
do Exército Nacional, General, Onésio Becker. 
Denunciava o referido militar elementos do Serviço 
de Fiscalização de Ponta Porã que estariam 
coniventes com o contrabando e até mesmo 
partilhariam dêsse crime. Foi quando V. Ex.ª em 
aparte com que me honrou, procurou prestigiar as 
palavras daquele oficial superior do Exército. 
Pessoas feridas pelo testemunho altamente valioso 
de V. Ex.ª, talvez estejam exercendo represália 
ignominiosa, mencionado o nome do nobre colega. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Grato pelo 
aparte de Vossa Excelência. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ouço-o com 
muito prazer. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pode-se 
divergir do nobre Senador Victorino Freire. Mesmo 
aquêles que enfrentam sua combatividade rendem 
homenagem à sua irrepreensível probidade. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito bem. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – No momento, 

associo-me às manifestações de aprêço com que V. 
Ex.ª está sendo tão merecidamente distinguido pelo 
Senado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço as 
palavras generosas do nobre Senador Attílio 
Vivacqua. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo 
prazer. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Não sòmente 
protesto, enèrgicamente, como estou indignado com 
essa acusação infundada e injusta feita ao nobre 
Senador Victorino Freire, meu prezado amigo. Quero 
citar, para provar a vida honesta de V. Ex.ª um fato 
ocorrido quando era ainda muito moço. Uma 
ocasião, fomos à Cia. Costeira pedir um obséquio, 
que era uma passagem para mim e minha, família, e 
pude ouvir, de um dos Diretores, a seguinte história: 
O Sr. Victorino Freire conseguira, para a Cia. 
Costeira, naqueles dias tumultuosos de 1930, uma 
concessão para o pagamento de uma importância de 
que o Govêrno lhe devia. Dadas as acusações 
infundadas que havia a respeito do crédito, S. Ex.ª 
procurara todos os meios para que a Costeira se 
defendesse e conseguisse provar sua inocência. A 
Companhia procura o Sr. Victorino Freire para que, 
junto ao Ministro José Américo, conseguisse 
autorização para que o débito fôsse pago antes do 
fim do ano, e não caísse, assim, em "Exercício  
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Findo". O Senador Vitorino Freire conseguiu isso e, 
em retribuição, a Cia. Costeira mandara-lhe de 
presente um automóvel, que Sua Excelência teve a 
dignade de devolver, dizendo que não negociava no 
ramo. 

O SR VICTORINO FREIRE: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Sebastião Archer, que 
lembra fatos do passado, sôbre os quais correram 
muitos anos. Realmente declarei que tinha carro 
oficial e que não negociava com automóveis. 
Houvera, talvez, engano, porque cumprira apenas 
um dever público nessa complicação que se fizera 
com o crédito da Cia. Costeira. Êsse fato ocorreu na 
gestão do Sr. Henrique Lage, que foi um grande 
homem e eminente brasileiro. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – 
Aproveitando a oportunidade, quero prestar minha 
homenagem a V. Ex.ª, a quem considero um homem 
digno, um cidadão honesto a tôda prova, um patriota. 
Esta a conclusão a que cheguei depois de oito anos 
de convivência, nesta Casa, razão por que a leviana 
acusação que acaba de ser feita a V. Ex.ª terá o 
repúdio de quantos conhecem o operoso 
representante do Maranhão, de quem sou um grande 
admirador. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço ao 
nobre Senador Ezequias da Rocha, meu colega e 
amigo a solidariedade que me presta, nesta hora, 
bem como, a dos outros colegas que se 
manifestaram. 

O SR. RUI PALMEIRA: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muita 
satisfação. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Considero 
desnecessário falar em nome da minha Bancada 
para contestar uma afirmativa insubsistente. Vossa 
Excelência é grandemente conhecido pelo seu 
temperamento arrebatado, e se dissessem que 
Vossa Excelência tinha cometido violências, ainda se 
poderia acreditar, mais acusação tão leviana não 
encontra eco na consciência dos homens de bem. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Fico muito 
grato ao nobre Senador Rui Palmeira, cujo aparte 
muito me honra, sobretudo partindo de um 
companheiro que é vice-Líder da Oposição. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ouvirei V. Ex.ª 
com prazer. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Quero juntar a 
voz da Bancada do Piauí às que, no momento, 
proclamam a honestidade de V. Ex.ª, de todos 
reconhecida no País. O nome de V. Ex.ª é tido como 
um dos mais dignos e conceituados do Senado e dos 
que merecem maior fé e maior confiança do povo 
brasileiro. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Leônidas Mello. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Vossa 
Excelência permite um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muita 
satisfação. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Companheiro 
de Bancada de V. Ex.ª conheço-o atuando, há 
muitos anos, na política do meu Estado. Chefe 
prestigioso de um grande partido, o maior partido 
político do Maranhão, ninguém, nem mesmo os ad-  
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versários mais ferrenhos de Vossa Excelência, 
poderão atribuir-lhe a pencha de contrabandistas de 
café em Ponta Porã, em Mato Grosso. V. Ex.ª é 
inteiramente estranho a êsses negócios. É pois, com 
justiça, que me associo ao protesto de repulsa que 
faz a acusação tão injusta. O eminente Senador 
Sebastião Archer trouxe ao conhecimento de todos 
nós e do Senado um fato que, realmente, demonstra 
quanto tem sido retilínea a conduta de V. Ex.ª na 
gestão dos negócios públicos. Tenha, pois, anotada 
a solidariedade de seu colega de Bancada. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado 
ao nobre Senador Públio de Mello. 

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

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não.  
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Seria 

desnecessário meu pronunciamento, porquanto V. 
Ex.ª já recebeu a solidariedade de todo o Senado, 
através das vozes autorizadas aqui ouvidas. Quero 
porém, ampliar um pouco mais meu aparte e minha 
manifestação, fazendo, neste instante, apêlo à 
Imprensa do Brasil. Na verdade, todos 
reconhecemos na Imprensa um dos grandes 
poderes na evolução e progresso de qualquer 
Nação, em especial do Brasil, nesta hora em que 
todos estamos ansiosos pela grandeza moral e 
material da Pátria. Temos porém, observado que, 
através dos órgãos de publicidade, muitas vêzes há 
um pouco de apressamento, daqueles que fazem a 
Imprensa. Como vê V. Ex.ª estão envolvidos  
nomes da mais alta responsabilidade na denúncia, 
que me parece apressada, feita pela televisão. 
Seria o momento oportuno para que nós que 
compomos o Poder Legislativo fizéssemos um apê-  
 

lo à Imprensa no sentido de que se íntegre no seu 
verdadeiro papel de imprensa justa e honesta, não 
concorrendo, de modo algum, com essas notícias 
apressadas que envolvem homens públicos da maior 
responsabilidade para o aviltamento da vida pública 
brasileira. Infelizmente, de quando em vez assistimos 
espetáculos dessa ordem, através de notícias 
infundadas, quase sempre pesando sôbre os 
homens públicos respeitáveis e honestos, que se 
vêem obrigados a dar explicações sôbre sua conduta 
e probidade pessoal. Assim, V. Ex.ª tem a minha 
solidariedade, que, ao mesmo tempo, converto num 
apêlo à imprensa, para que contribua para a 
valorização moral dos Poderes da República. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado ao 
nobre Senador Argemiro de Figueiredo.  

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Ex.ª um aparte?  

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Nós da 

Bancada do Pará – friso bem: da Bancada do Pará 
nesta Casa – não só os seus amigos e 
correligionários do Partido Social Democrático, mas 
todos os elementos que a integram, conhecemos 
bem Vossa Ex.ª. Em várias fases de sua vida 
pública, por vêzes acidentada, conhecemos bem V. 
Ex.ª, em suas virtudes e em seus defeitos, nas suas 
qualidades positivas e possíveis qualidades 
negativas – porque todos nós, seres humanos, 
temos não só qualidades, mas também defeitos, 
praticamos erros, incidimos em equívocos. Mas – já 
foi dito e faço questão de repetir com a mesma 
ênfase, o mesmo ardor e a mesma sinceridade – na 
manifestação integral das qualidades dos Senadores, 
ninguém supera V. Ex.ª, e quaisquer que sejam  
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as críticas que lhe façam, ninguém poderá negar-lhe 
– e não o farão jamais, estou certo, nem os seus 
mais acérrimos adversários – que V. Ex.ª é homem 
de bem, de impecável probidade pessoal, que 
sempre pauta seus atos com a máxima sinceridade. 
Eram essas as palavras que desejava dizer ao 
eminente colega e preclaro amigo, em nome da 
Bancada do Pará nesta Casa do Congresso, dando 
todo o apoio às justas manifestações de 
solidariedade a Vossa excelência. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite o 
nobre orador um aparte?  

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo 
prazer.  

O SR. GILBERTO MARINHO: – A 
solidariedade do partido a que nos honramos de 
pertencer já foi expressa pela voz autorizada do 
Líder Filinto Müller. A que ora venho trazer ao 
eminente e dedicado correligionário é a de quem 
conhece V. Ex.ª há mais de 20 anos, com o mesmo 
indesmentível conceito de probidade no trato e na 
condução dos negócios públicos e de um inexcedível 
devotamento aos altos interêsses do Estado que tão 
dignamente representa nesta Casa.  

O SR. GASPAR VELLOSO: – Peço licença 
para um aparte.  

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer.  

O SR. GASPAR VELLOSO: – Manifesto a V. 
Ex.ª minha solidariedade pessoal. Conhecendo-o há 
longo tempo, sei de suas lutas, de sua capacidade 
de trabalho, de seu espírito combativo, e só o  
tenho visto, na tribuna do Senado ou fora dela, 
tratando de assuntos do bem público, prejudicando o 
mais das vêzes, interêsses particulares. Nesta hora 
em que formulam, levianamente, acusações a  
 

V. Ex.ª, conte com a minha solidariedade. Entre os 
acusados figura meu particular amigo Armando 
Petrelli, ex-Presidente do Instituto do Café. Conheço-
o há longo tempo, sei o que tem feito de útil, com 
inteligência e trabalho; em favor da causa nacional, 
principalmente no setor econômico. Julgo-o pois, 
incapaz de participar de qualquer ato fraudatório da 
economia nacional. De qualquer maneira, vou 
comunicar-me com êsse amigo, certo de que me 
fornecerá elementos para defendê-lo e aos que 
foram, com êle, injustamente acusados.  

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

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não.  
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acabo de chegar e 

saber que, num programa de Televisão, o Vice-
Presidente da República, Dr. João Goulart, V. Ex.ª e 
o ex-Ministro da Fazenda, Dr. José Maria Alkmim, 
foram acusados como contrabandistas de café. Não 
precisava o nobre colega manifestasse o Senado 
repulsa a declaração dessa natureza, que considero 
insensata e desprovida de verdade. Conheço as 
personalidades atacadas, a nós, companheiros de V. 
Ex.ª, sòmente caberia, nesta hora, manifestarmo-nos 
contra ela. Evidentemente, só o propósito de macular 
o Poder Legislativo, poderia inspirar ao responsável 
por êsse programa de Televisão tão infeliz 
comentário, que ora recebe a contestação formal de 
todo o Senado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente, 
vou terminar. Agradeço o confôrto moral que me 
dispensou todo o Senado. Não esquecerei a 
advertência do nobre Senador Lino de Mattos, que 
disse: "debaixo de angu tem carne".  

Certamente, alguém atingido  
por uma denúncia induziu o jor-  
  



– 146 – 
 

nalista à leviandade de tachar-me de contrabandista 
de café em Ponta Porã.  

Sr. Presidente, não fôra o respeito que tenho 
ao Senado, e daria resposta adequada a quem 
veiculou meu nome no programa "Sem Censura". 
(Muito bem. Muito bem).  

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento do nobre Senador Lino de Mattos. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 593, DE 1958 

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

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 116-58, que cria cargos 
no Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª 
Região, e dá outras providências, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 20 de dezembro de 
1958. – Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 
Câmara a que se refere o requerimento aprovado 
será incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Vai ser lido outro requerimento.  
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 594, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado com 

o art. 126, letra j, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 
1958, que altera a legislação do Impôsto de 
Consumo e dá outras providências.  

Sala das Sessões, em 20, de dezembro de 
1958. – Lameira Bittencourt. – Mourão Vieira. –  
 

Paulo Fernandes. – Leônidas Mello. – Jarbas 
Maranhão. – Ary Vianna. – Públio de Mello. – Onofre 
Games. 

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

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 164, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito especial de 
Cr$ 23.600.702,20, para atender a despesas 
decorrentes da Lei nº 3.334, de 10 de setembro de 
1957, tendo Parecer Favorável, sob nº 635, de 1958, 
da Comissão de Finanças.  

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

a discussão. (Pausa).  
Está encerrada.  
Os: Senadores que aprovam, o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa).  
Esta aprovado.  
É o seguinte o projeto aprovado, que vaI à 

sanção.  
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 164, DE 1958 

 
(Nº 4.383-A, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Tribunal de Contas, o crédito especial de  
Cr$ 23.600.702;20 para atender a despesas  
decorrentes da Lei nº 3.334, de 10 de setembro de 
1957. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito especial 
de Cr$ 23.600,702,20 (vinte e três milhões, 
seiscentos mil setecentos e dois cruzeiros e vinte 
centavos), para atender a despesas com 
diferenças de vencimentos gratificação adicional, 
gratificação de função e salário-família, 
decorrentes da Lei nº 3.334, de 10 de dezembro 
de 1957.  

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

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

Projeto publicado no "Diário do Congresso 
Nacional" de 25 de novembro de 1958. 

 
Discussão única do Projeto Lei da Câmara nº 

205, de 1958, que revigora a vigência dos créditos 
especiais de Cruzeiros 150.000.000,00 e Cruzeiros 
120.000.000;00, para atender às despesas com as 
obras e instalações da usina termelétrica e da mina 
Candiota, no Estado Rio Grande do Sul, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 636, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

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

a discussão. (Pausa).  
Está encerrada. 
Os Senhores senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).  
Está aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado que vai à 
sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 205, DE 1958 
 

(Nº 4.212-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Revigora a vigência dos créditos especiais de 
Cruzeiros 150.000.000,00 e Cruzeiros 
120.000.000,00 para atender às despesas com as 
obras e instalações da usina termelétricas e da mina 
de Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º revigorada, de 31 de dezembro de 

1959, a vigência do crédito especial de Cruzeiros 
150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de 
cruzeiros) autorizado pela Lei nº 1.610, de 27 de 
maio de 1952, aberto pelo Decreto nº 31.481, de 18 
de setembro de 1952, e revigorado, até 1958, pela 
Lei nº 2.595, de 10 de setembro de 1955. 

Art. 2º É também revigorada, até 31 de 
dezembro de 1959, a vigência do crédito especial de 
Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 
cruzeiros) autorizado pela Lei nº 2.626, de 22 de 
outubro de 1955, e aberto pelo Decreto nº 39:607, de 
18 de julho de 1956.  

Art. 3º Os créditos especiais, de que trata esta 
lei, destinam-se a atender despesas com as obras e 
instalações da usina termelétrica e da mina de 
Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 

constante da Ordem do Dia. 
Em votação o Requerimento Nº 594, do Sr. 

Lameira Bittencourt e outros, lido no Expediente, de ur-  
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gência para o Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 
1959, que altera a legislação do Impôsto de 
Consumo e dá outras providências. 

Os Senhores Senadores que aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa).  

Está aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 1958, 

entrará na Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária que se seguir à presente. 

Antes de encerrar a sessão, convoco  
o Senado para uma sessão extraordinária na 
próxima segunda-feira, dia 22 do corrente,  
às 10 horas da manhã, para a qual designo a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA. 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 116, de 1958, que cria cargos no Quadro do 
Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª 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 Lino 
de Mattos); tendo Pareceres Favoráveis (ns. 643 e 
644, de 1958), das Comissões: de Serviço Público 
Civil e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a 
sessão. 

Encerra-se a sessão às 11 horas. 
 



6ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. VICTORINO FREIRE 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima.  
Mourão Vieira.  
Lameira Bittencourt.  
Sebastião Archer.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Waldemar Santos.  
Mathias Olympio.  
Leônidas Mello.  
Onofre Gomes.  
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes.  
Argemiro de Figueiredo.  
Ezechias da Rocha.  
Freitas Cavalcanti.  
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard.  
Neves da Rocha.  
Lima Teixeira.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Lima Guimarães.  
Lino de Mattos.  
Domingos Vellasco.  
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas.  
Filinto Müller.  
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso.  
Gomes de Oliveira.  
Francisco Gallotti.  
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. – (37). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 37 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata.  
O Sr. Waldemar Santos, servindo de 2º 

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

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 1º 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Do Sr: Presidente do Tribunal de Contas, nº 

3.990, comunicando a anotação do ato decorrente 
da Lei nº 3.482, de 1958, publicado no Diário Oficial 
de 9 do corrente; relativo a abertura de  
crédito suplementar destinado a esta Casa do 
Congresso; 

– Da Câmara dos Deputados ns. 1.530, 1.478, 
1.482 e 1.484, transmitindo autógrafos dos 
seguintes:  

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 226, DE 1958 
 

(Nº 4.662-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto 
do Sêlo, baixada com o Decreto nº 32.392, de 9 de 
março de 1953, e dá outras providências. 
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O Congresso Nacional, decreta: 
Art. 1º A Consolidação das Leis do Impôsto  

do Sêlo, baixada com o Decreto nº 32.392, de 9 de 
março de 1953, e modificada pelas Leis ns. 2.916,  
de 13 de outubro de 1956, e 2.930, de 27 de outubro  
de 1956, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
NAS "NORMAS GERAIS" 

 
Alteração 1ª: 
É acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 

2º: 
"§ 4º Se o papel fôr assinado por mandatário, 

êste e o mandante responderão solidàriamente pelo 
pagamento do impôstô, salvo se se tratar de ato de 
gestão de firmas ou sociedades, caso em que a 
responsabilidade será apenas do mandante." 

Alteração 2ª:  
É substituído pelo seguinte o parágrafo único 

do art. 3º: 
"Parágrafo único. Os papéis em idioma 

estrangeiro deverão ser traduzidos para o vernáculo, 
por tradutor público, antes do pagamento do impôsto, 
excetuados os cheques, notas promissórias e letras 
de câmbio e ressalvada a faculdade constante do § 
5º do art. 83".  

Alteração 3ª: 
Ficam incluídas, entre aquêles que poderão 

vender, estampilhas, de acôrdo com o art. 14, as 
"entidades representativas do comércio e da 
indústria", e elevada para 2% (dois por cento) a 
comissão prevista no mesmo artigo e na letra a do 
seu § 6º. 

Alteração 4ª: 
São substituídos pelos seguintes os 

parágrafos do art. 22:  
"§ 1º Nos contratos realizados por meio de 

correspondência epistolar ou telegráfica, inutiliza a 
estampilha: 

a) o aceitante – no documento de aceitação, 
quando o proponente fôr comerciante, industrial ou 
produtor, ou na segunda via dêsse documento ou na 
minuta telegráfica, nos demais casos; 

b) o proponente – no documento de aceitação, 
quando êste fôr expedido do estrangeiro. 

"§ 2º Quando o impôsto fôr pago na segunda 
via da aceitação, na hipótese prevista na letra a do 
parágrafo anterior, a emissão dessa segunda via 
será obrigatória, e caberá ao próprio contribuinte 
declarar no documento original a importância e a 
data do sêlo pago, ficando êste também sujeito ao 
impôsto, como papel autônomo, se a declaração fôr 
omitida". 

§ 3º Nos atos realizados por escritura pública, 
inutiliza a estampilha, no livro do tabelião, a parte 
que assinar em primeiro lugar. 

§ 4º Nos papéis passados no estrangeiro (art. 
3º), inutiliza a estampilha a repartição arrecadadora 
local, salvo os casos previstos nos parágrafos 
anteriores ou quando se tratar de cheques, notas 
promissórias, letras de câmbio e outros papéis que 
forem indicados em circular pelo Ministro da 
Fazenda". 

Alteração 5ª:  
É elevado para Cr$ 100,00 o limite de que 

trata o art. 23. 
Alteração 6ª: 
O art. 26 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 26. Pagarão sêlo por verba, ainda que 

prevista ou na forma na Tabela:  
1º os papéis decorrentes das operações de 

compra e venda de câmbio; 
2º os saques (letras de câmbio, cheques ou 

outros papéis equivalentes), girados do exterior, para 
cobrança a cargo de estabelecimentos bancários; 

3º os papéis por escrito particular firmados ou 
emitidos pelos estabelecimentos bancários e 
companhias de seguros e de capitalização; 
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4º os papéis por escrito particular firmados ou 
emitidos pelos estabelecimentos ou emprêsas de 
que trata o art. 29, letras c e d, quando autorizados; 

5º outros papéis do interêsse dos 
estabelecimentos ou emprêsas de que tratam os 
incisos 3º e 4º, que forem indicados pelo Ministro da 
Fazenda mediante expedição de circular; 

6º os papéis em que o sêlo devido exceder a 
importância de Cruzeiros 5.000,00; 

7º os papéis a que se refere o art. 47, quando 
se tratar de repetição anual do impôsto. 

Parágrafo único. O Diretor das Rendas 
Internas baixará instruções regulando o pagamento 
do sêlo incidente nos papéis relativos a recebimento 
de quantias devidas aos estabelecimentos 
autorizados a recolher o impôsto por "verba especial" 
quando dito recebimento fôr efetuado por intermédio 
de seus agentes ou prepostos". 

Alteração 7ª: 
Substitua-se pelo seguinte o inciso 2º do art. 

27, das Normas Gerais, da vigente Consolidação das 
Leis do Impôsto do Sêlo: 

"2º quando o sêlo devido exceder de Cr$ 
1.000,00". 

Alteração 8ª: 
A Seção I do Capitulo IV passa a vigorar com 

a seguinte redação. 
 

SEÇÃO I 
 

DA VERBA ESPECIAL 
 

Art. 28. Denominar-se-á "verba especial" a que 
fôr feita fora das repartições arrecadadoras, pelas 
entidades referidas no art. 29, obedecidas as normas 
desta Seção. 

Art. 29. Pagarão sêlo por "verba especial": 
a) os estabelecimentos bancários; 
b) as companhias de seguros e de 

capitalização; 
 

c) as sociedades comerciais e industriais de 
reconhecida idoneidade que possuam capital 
registrado e integralizado não inferior a Cr$ 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), mediante 
autorização, a título precário, dos delegados fiscais 
do Tesouro Nacional, nos Estados, e dos diretores 
de Recebedorias Federais, na respectiva jurisdição; 

d) outros estabelecimentos ou emprêsas de 
comprovada idoneidade e capacidade financeira, a 
critério do Diretor das Rendas Internas. 

§ 1º As sociedades ou emprêsas de que 
tratam as alíneas c e d, deverão, ao requererem 
autorização para usar o processo de "verba especial" 
oferecer prova de sua constituição, integralização do 
capital mínimo exigido e quitação dos tributos 
federais, e ainda cópia autenticada do último 
balanço. 

§ 2º O Diretor das Rendas Internas, 
resguardados os interêsses do Tesouro Nacional, 
poderá alterar o limite de capital de que trata êste 
artigo. 

Art. 30. O pagamento do imposto por "verba 
especial" nos estabelecimentos bancários, e nos 
demais estabelecimentos ou emprêsas a que alude o 
artigo anterior, quando autorizados, será obrigatório 
e deverá ser feito pelo respectivo estabelecimento ou 
emprêsa, sob sua exclusiva responsabilidade 
mediante registro em livro próprio, para recolhimento 
ao Banco do Brasil S.A., a crédito da conta "Receita 
da União". 

§ 1º O registro de que trata êste artigo será 
feito obrigatóriamente dentro de três dias úteis, 
contados da data da operação,e o recolhimento da 
importância total de cada quinzena do mês se fará 
nos oito primeiros dias da quinzena seguinte, 
ressalvado o caso previsto no art. 109, da tabela. 

§ 2º Quando na localidade não existir  
agência do Banco do Brasil, o recolhimento  
será feito à repartição arrecadadora local,  
ou, se também não existir, à agência do 
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Banco do Brasil ou repartição arrecadadora mais 
próxima da respectiva zona fiscal. Nesses casos o 
prazo para o recolhimento de que trata o parágrafo 
anterior será de 15 dias. 

§ 3º A Diretoria das Rendas Internas expedirá 
modêlo do livro, que terá as indicações 
indispensáveis à identificação dos papéis. 

§ 4º Poderão ser adotados livros auxiliares, 
correspondentes às várias seções do 
estabelecimento arrecadador. 

§ 5º Nesse último caso, o livro principal 
registrará, diàriamente, apenas as importâncias 
totais, discriminadas por Seções. 

Art. 31. Os estabelecimentos ou emprêsas 
referidos no art. 29 declararão nas diversas vias dos 
papéis que expedirem, bem como nas fichas ou 
registros em seu poder, a importância do sêlo pago. 

Alteração 9ª: 
É apresentado ao art. 32 o seguinte parágrafo: 
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda 

poderá autorizar a selagem por verba mediante 
processo mecânico, baixando as necessárias 
instruções. 

Alteração 10ª 
Fica suprimido o § 2º do art. 33, passando o 

atual § 1º a parágrafo único. 
Alteração 11ª: 
O artigo 34 fica substituído pelo seguinte: 
Art. 34. O sêlo por verba, quando devido nos 

atos lavrados em livros das repartições públicas e 
cartórios, será pago mediante guia. 

§ 1º Quando se referir a atos realizados em 
notas públicas, a guia deverá ser numerada e 
extraída em três vias (A, B, e C), pelo serventuário 
de ofício, com as especificações necessárias e na 
mesma data da escritura. 

§ 2º O serventuário entregará ao contribuinte, 
mediante recibo, as vias A e B, na data da escritura, 
sob pena de ficar responsável solidàriamente pelo 
impôsto e ainda sujeito à multa do art. 66, igual- 
 

mente aplicável no caso de guia expedida com 
insuficiência do impôsto ou sem as especificações 
necessárias. 

§ 3º O contribuinte pagará o sêlo no prazo do 
art. 38, contado da data da escritura, sob pena da 
multa do art. 65, salvo se o fizer antes de 
procedimento fiscal, caso em que será aplicada a 
revalidação do art. 62, letra b, nº 5. 

§ 4º Após o recolhimento do sêlo, a via B, com 
as anotações feitas pela repartição, será restituída 
ao contribuinte, que a entregará ao serventuário de 
oficio. 

5º Ao serventuário compete anexar a via B, à 
respectiva escritura e anotar o pagamento do 
impôsto, com indicação da importância, data e 
número da verba, na via C, e no traslado e certidões 
que expedir. 

§ 6º Até o dia 15 de cada mês, o serventuário 
entregará à repartição arrecadadora local tôdas as 
vias C, das guias expedidas no mês anterior. 

§ 7º De posse das vias C, de que trata o 
parágrafo antecedente, incumbes repartição 
organizar e manter perfeito serviço de catalogação e 
revisão das guias e do contrôle dos recebimentos, 
procedendo imediatamente, contra os faltosos, 
quando verificar infração desta lei. 

§ 8º No caso de dúvida quanto ao cálculo ou 
incidência do impôsto, o serventuário entregará ao 
contribuinte uma cópia autêntica do ato lavrado, 
justificando na guia a dúvida suscitada, para que a 
repartição calcule o impôsto. A repartição anotará na  
guia a apresentação da cópia do ato, a importância 
paga e o número da respectiva verba. 

§ 9º Quando ocorrer a hipótese de dúvida, 
prevista no parágrafo anterior, em papéis sujeitos à 
selagem por estampilha, o impôsto poderá ser pago 
por verba, na forma dêste artigo e seus parágrafos. 

§ 10. Na hipótese do § 8º, se o  
contribuinte não se conformar com o  
cálculo ou incidência do impôsto, 
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poderá reclamar no prazo de oito dias, contados da 
data da apresentação da guia e mediante depósito 
da quantia exigida, para a autoridade a que  
estiver subordinada a que fêz a exigência. O 
depósito será feito por meio da própria guia expedida 
pelo cartório, na qual a repartição fará as anotações 
necessárias. 

Alteração 12ª: 
É acrescentado ao art. 40 o seguinte 

parágrafo: 
§ 4º Nos contratos de valor determinado em 

que houver cláusula adjeta de pagamento de 
impostos, taxas, contribuições de melhoria ou 
prêmios de seguro, de valor ainda não conhecido, 
será o papel dispensado das exigências dos §§ 1º e 
2º dêste artigo, se também fôr pago o sêlo 
correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da 
obrigação principal. 

Alteração 13ª: 
O art. 45 passa a vigorar com a seguinte 

redação, mantidos os parágrafos: 
Art. 45. Nos papéis em virtude dos quais se 

passem, na mesma data, letras de câmbio ou notas 
promissórias, será levado em conta o sêlo pago 
nesses títulos, desde que tais títulos não sejam de 
emissão de terceiros e não tenham vencimento em 
branco ou posterior ao têrmo de vigência dos papéis. 

Alteração 14ª: 
O art. 51 das Normas Gerais da Consolidação 

das Leis do Impôsto do sêlo, aprovada pelo Decreto 
nº 32.392, de 9 de março de 1953 passa a vigorar 
com a seguinte redação, revogado o respectivo 
parágrafo único: 

Art. 51. Não sofrem a tributação do  
Impôsto do Sêlo os atos jurídicos ou os seus 
instrumentos, quando forem partes a União, os 
Estados ou os Municípios, ou quando incluídos na 
competência tributária estabelecida nos arts.  
19 e 29 da Constituição (§ 5º do art. 15 da 
Constituição). 

 

Alteração 15ª: 
Art. ..... Fica acrescentado ao artigo 52 do 

Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, o 
seguinte item: 

"Art. 52 .............................................................. 
35) Contratos e recibos relativos a direitos de 

autor. 
Alteração 16ª: 
O § 3º do art. 52 das Normas Gerais da 

Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3º O Impôsto do Sêlo não incide sôbre 
vencimento, remuneração, salário, gratificação, 
indenização ou outro provento individual do 
funcionário público, do extranumerário e do 
empregado em atividades privadas, bem como sôbre 
atos ou títulos referentes à sua vida funcionar, 
inclusive recibos e certidões". 

Alteração 17ª: 
O art. 55 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 55. O Banco do Brasil remeterá 

quinzenalmente à repartição arrecadadora local as 
fôlhas destacáveis do livro de registro de "verba 
especial" que deverão acompanhar as guias de 
recolhimento do Impôsto de Sêlo arrecadado na 
quinzena anterior, de acôrdo com o art. 30. 

Parágrafo único. As repartições arrecadadoras 
fiscalizarão a regularidade da cobrança da "verba 
especial", examinando, para êsse fim, as listas de 
compra e venda de câmbio e registros, livros, fichas 
e mais papéis dos estabelecimentos responsáveis". 

Alteração 18ª: 
Fica substituído Pelo seguinte o art. 58 e 

acrescentado ao mesmo artigo o § 3º, como abaixo 
se lê: 

"Art. 58. As firmas individuais e as sociedades 
comerciais e industriais, os bancos e casas 
bancárias, as emprêsas de seguros e de 
capitalização, as sociedades civis que revestirem a 
forma comercial, as cooperativas, os leiloeiros e 
todos os que são obrigados a manter escrituração, 
não poderão escusar-se, sob pretexto algum, de 
exibir aos encarregados da fiscalização do 
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sêlo os papéis e livros de sua escrituração e arquivo, 
ainda que guardados em armários, estantes, 
gavetas, cofres, casas-fortes etc". 

"§ 3º Ainda no caso de recusa, a fiscalização 
poderá lacrar os móveis ou depósitos onde 
possivelmente estejam os papéis e livros exigidos, 
lavrando têrmo dêsse procedimento, do qual deixará 
cópia com o contribuinte, não podendo a interdição 
ultrapassar de 72 horas". 

Alteração 19ª: 
O art. 60 e seu parágrafo são substituídos 

pelos seguintes: 
"Art. 60. Nenhum procedimento haverá contra 

o contribuinte que, com fundamento em interpretação 
fiscal constante de decisão irrecorrível de última 
instância e no período em que prevalecer essa 
interpretação, tiver agido, pago ou deixado de pagar 
o sêlo. 

§ 1º Não será passível de penalidade o 
contribuinte que, com fundamento em decisão de 
primeira instância, proferida pela autoridade fiscal da 
jurisdição do seu domicílio, e no período em que 
prevalecer dita decisão, tiver agido, pago ou deixado 
de pagar o sêlo. 

§ 2º Resalvados os casos de omissão de 
declaração ou de dolo, por parte do contribuinte, não 
cabe aplicação de penalidade quando a selagem do 
papel houver sido feita em virtude de classificação 
fiscal ou cálculo do impôsto procedidos pela 
repartição arrecadadora, ou quando o ato houver 
sido praticado perante repartição pública federal". 

Alteração 20ª: 
Fica substituído pelo seguinte o artigo 61: 
Art. 61. O procedimento fiscal para imposição 

de penalidades prescreve em cinco anos, contados 
da data da infração. 

Parágrafo único. Em se tratando de  
papel cujo prazo de vigência fôr superior a cinco 
anos, o prazo de prescrição a que se refere  
êste artigo terminará juntamente com o da vigência 
do papel. 

Alteração 21ª: 
É acrescentada, no art. 65, entre as 

expressões "ficarão sujeitas" e "à multa", a palavra 
"solidàriamente" e elevado para Cr$ 500,00 o mínimo 
da multa prevista no mesmo artigo e seu § 2º 
suprimidos os §§ 3º e 4º. 

Alteração 22ª: 
Ficam substituídos pelos seguintes o artigo 66 

e seu parágrafo. 
"Art. 66. A falta ou insuficiência do impôsto, 

quanto aos papéis passados em notas públicas, 
sujeita o serventuário de ofício à multa de duas 
vêzes o valor do sêlo devido, a qual não será inferior 
a Cruzeiros 500,00 além da indenização do impôsto 
simples pelo contribuinte, ressalvados os casos 
previstos nos § § 2º e, 3º do art. 34. 

Parágrafo único. Os que, nos registros de 
comércio de imóveis, de títulos e documentos, de 
hipotecas ou nos registros marítimos, arquivarem, 
registrarem ou mandarem arquivar ou registrar 
papéis em que se verifique infração a esta lei, bem 
como os leiloeiros que não arquivarem as segundas 
vias de suas contas de venda, ficarão sujeitos à 
multa dêste artigo". 

Alteração 23ª: 
Passa a vigorar com a seguinte redação o art. 

67, mantidos os parágrafos: 
"Art. 67. A falta ou insuficiência do impôsto 

quanto aos papéis em que o mesmo deva ser, pago 
por "verba especial" (art. 26, incisos 1º a 5º) sujeita o 
estabelecimento ou emprêsa responsável à multa de 
três vêzes õ valor do sêlo devido a qual não será 
inferior a Cr$ 500,00, além da indenização do impôsto". 

Alteração 24ª: 
Fica elevado para Cr$ 1.000,00 o mínimo da 

multa prevista no artigo 70. 
Alteração 25ª: 
O art. 72 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 72. A falta de apresentação do  

papel à repartição arrecadadora, para registro,  
no prazo a que alude o art. 40, § 2º, letra a, 
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sujeita os infratores, solidàriamente, à multa de 
importância igual ao valor do impôsto devido,  
assim considerado o correspondente à estimativa 
feita nesse papel ou no caso de operações  
já iniciadas, o que houver sido apurado pelo  
Fisco, se mais elevado, multa nunca inferior a Cr$ 
500,00. 

§ 1º Os que não apresentarem o papel à 
repartição arrecadadora no prazo de que trata o art. 
40, § 2º, letra b, ficarão, sujeitos, solidàriamente, à 
multa de cinco vêzes o valor da diferença verificada, 
multa nunca inferior a Cruzeiros 500,00. Se não 
houver diferença a cobrar, a multa será de Cruzeiros 
500,00. 

§ 2º Nas hipóteses dêste artigo e do seu § 1º, 
se não houver sido pago o sêlo correspondente à 
estimativa feita, a multa será de cinco vêzes o valor 
dêsse sêlo, ou do que fôr apurado pelo Fisco, se 
mais elevado, muita nunca inferior a Cr$ 1.000,00. 
Se não tiver sido feita a estimativa e não houver 
elementos para apurar o impôsto devido, a multa 
será de Cr$ 1.000,00. 

§ 3º Se a apresentação de que tratam êste 
artigo e seus parágrafos 1º e 2º se der fora do prazo, 
mas espontâneamente, a multa respectiva será 
reduzida de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 4º Se instaurado processo e após a 
intimação para defesa, os infratores não 
apresentarem o papel registrado e a demonstração 
do seu valor, ficarão sujeitos, solidàriamente, à  
multa de dez vêzes a importância do sêlo  
pago por ocasião do registro multa nunca inferior a 
Cr$ 1.000,00, salvo se a repartição tiver  
elementos para, de acôrdo com o § 1º, aplicar muita 
maior. 

§ 5º O papel sujeito a registro, na forma  
do art. 40, quando levado à repartição para  
outro fim, antes de findo o prazo de oito dias,  
será registrado ex-oficio, ficando o contribuinte  
isento de penalidade, salvo se, intimado a  
recolher, no prazo de oito dias, o impôsto devido, 
 

deixar de fazê-lo, caso em que terá aplicação o 
disposto neste artigo ou no seu § 1º. 

§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, se o 
papel estiver fora do prazo de oito dias, aplicar-se-á 
o disposto no § 3º. 

Alteração 26ª: 
O art. 74 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 74. Ficam sujeitos à muita de Cr$ 

10.000,00 a Cr$ 50.000,00, independentemente do 
pedido de exibição judicial e de qualquer,penalidade 
que no caso venha a caber depois de exame, os 
que, prèviamente intimados por escrito, em prazo 
inferior a 48 horas, se recusarem a apresentar livros 
ou papéis exigidos pela fiscalização." 

Alteração 27ª: 
Fica substituído pelo seguinte o art. 77. 
"Art. 77. Incorrem na multa de Cr$ 10.000,00 a 

Cr$ 50.000,00 os que, sob qualquer forma, 
embaraçarem, impedirem ou iludirem a ação fiscal. 

Alteração 28ª: 
O art. 78 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 78. Incorrem na multa de: 
I – Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00: 
a) Os serventuários de ofício que deixarem de 

cumprir as disposições do art. 34 e seus parágrafos, 
desde que não prevista multa mais elevada; 

b) os que derem quitação em papel no qual 
não esteja declarado o valor recebido, sem indicar 
êsse valor;  

c) os que cometerem infração a esta lei para a 
qual não haja penalidade especial; 

d) os que desobedecerem às formalidades 
prescritas nos arts. 29, 30 e 31 das Normas Gerais, e 
no art. 109, da Tabela, desde que não cominada 
outra penalidade; 

e) os que deixarem de prestar informações 
para fins estatísticos; 

f) os funcionários públicos em geral que 
atenderem, informarem ou encaminharem papéis, 
sem que promovam a cobrança do impôsto 
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devido ou representem nesse sentido, ou no caso de 
qualquer outra irregularidade.  

g) os que infringirem o disposto no art. 57; 
h) os licenciados para a venda de estampilhas 

que não mantiverem em ordem, sem rasura  
ou emenda, o livro previsto no art. 14, § 6º,  
alínea g. 

II – Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00: os 
serventuários de ofício que deixarem de calcular, na 
guia de recolhimento, o impôsto devido, com 
fundamento em dúvida sem justificação, ou 
descabida, por versar assunto já resolvido pela 
repartição em guia anterior de sua expedição. 

III – Cr$ 2.000,00 a Cr$ 4.000,00: os 
serventuários de oficio que deixarem de cumprir o 
disposto no § 6º do art. 34". 

Alteração 29ª: 
É acrescentado ao art. 83 o seguinte 

parágrafo: 
§ 5º No caso de ação fiscal relativa a papel em 

idioma estrangeiro, êste será traduzido para o 
vernáculo pelo próprio autor do procedimento, por 
funcionário da repartição arrecadadora local ou 
pessoa que esta designar. Se o acusado não aceitar, 
como boa a tradução, poderá requerer seja feita, às 
suas expensas, por tradutor público. 

Alteração 30ª: 
Fica restabelecido o art. 85, com a seguinte 

redação: 
"Art. 85. Julgado o processo em primeira 

instância, o contribuinte, conformando-se com a 
decisão, gozará a redução de 20% (vinte por cento) 
sôbre o valor da multa aplicada, se efetuar o 
pagamento das importâncias devidas no prazo de 
vinte dias úteis, contados da intimação, caso  
em que o processo considerar-se-á findo, 
administrativamente. 

Parágrafo único. Na hipótese dêste artigo, o 
pagamento será feito mediante requerimento-guia, 
cujo modêlo será expedido pela Diretoria das 
Rendas Internas." 

Alteração 31ª: 
É acrescentado ao art. 91 o seguinte parágrafo: 
"Parágrafo único. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, será aplicada uma única 
penalidade, podendo o processo correr sòmente 
contra um dos responsáveis, assegurado ao que 
pagar o direito regressivo contra os demais." 

Alteração 32ª: 
Redija-se, assim, o art. 94, acrescentando-se-

lhe o seguinte parágrafo: 
"Art. 94. Os processos instaurados contra a 

mesma pessoa e referentes à mesma infração serão 
reunidos em um só, para efeito de julgamento! 

 
"§ 3º Verificada, pela escrita comercial ou 

documento do contribuinte, a existência de contrato 
ou título sujeito a sêlo e cuja posse, pela própria 
natureza dos papéis, lhe caiba, exigir-se-á do mesmo 
contribuinte o pagamento do impôsto respectivo e da 
multa que no caso couber, se intimado a fazê-lo em 
prazo nunca inferior a 72 horas, não apresentar ditos 
papéis à fiscalização ou não comprovar o pagamento 
do tributo". 

Alteração 33ª: 
Ficam suprimidos os incisos 3º e 5º do art. 25, 

bem como o art. 75, o parágrafo único do art. 112 e o 
art. 113, e redigido como segue o art. 111, 
suprimidos os parágrafos: 

"Art. 111. O disposto no art. 14 é extensivo ao 
"Sêlo Penitenciário" e demais taxas cobradas por 
meio de estampilhas". 

 
NA "TABELA" 

 
Alteração 34ª: 
A tarifa constante da observação 2ª passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 
"I – De mais de Cr$ 100,00 até Cr$ 1.000,00 – 

Cr$ 3,00; 
II – De mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00, 

por Cr$ 1.000,00 ou fração – Cr$ 4,00; 
III – De mais de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 

10.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou fração – Cr$ 6,00; 
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IV – De mais de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 
100.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou fração – Cr$ 7,00; 

V – De mais de Cr$ 100.000,00, por Cr$ 
1.000,00 ou fração – Cruzeiros 8,00." 

Alteração 35ª: 
O art. 2º passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 2º Alfândegas (taxas relativas aos 

serviços de corretores de navios): 
I – Arquivamento de livros e papéis – Cr$ 20,00; 
II – Busca nos livros findos ou papéis 

arquivados: 
De mais de 6 meses até um ano – Cr$ 10,00; 
De mais de um até cinco anos – Cr$ 20,00; 
De mais de cinco anos, por qüinqüênio ou 

fração – Cr$ 20,00; 
III – Certidão de qualquer livro findo ou 

documento arquivado, por fôlha, além da busca – 
Cr$ 20,00; 

IV – Registro: 
a) de comunicação do exercício de agência de 

navios – Cr$ 20,00; 
b) de laudo de vistoria – Cruzeiros 20,00." 
 

Nota 
 

Se fôr indicado o ano, a cobrança da busca 
será feita com o abatimento de 50% (cinqüenta por 
cento). 

Alteração 36ª: 
Fica elevado para Cr$ 5.000.00 o limite de que 

trata a nota 4ª do art. 4º. 
Alteração 37ª: 
Os arts. 7º e 8º passam a vigorar como um só 

artigo, com a seguinte redação: 
"Art. 7º Autenticação de documentos, inclusive 

cópias de plantas ou mapas e reprodução 
fotográfica, nas repartições públicas, por documento 
– Cr$ 10,00: 

Alteração 38ª: 
A nota do art. 11 fica substituída pela seguinte: 
"O sêlo dêste artigo será pago por "verba 

especial" (Cap. IV. Sec. I. das Normas Gerais),  
nas listas diárias das operações cambiais de 
 

compra e venda, onde será discriminado o impôsto 
devido em cada operação". 

Alteração 39ª: 
O art. 12 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 12. Capitanias dos Portos (taxas 

especiais): 
I – Averbação lançada na provisão ou título de 

inscrição de embarcação – Cr$ 5,00. 
II – Certificado: 
a) de arqueação – Cr$ 20,00; 
b) internacional de borda livre –  

Cr$ 15,00. 
III – Inscrição de embarcação nacional de 

menos de 20 toneladas brutas – Cr$ 5,00. 
IV – Inscrição em exames a serem  

prestados para o exercício de profissão que exija a 
expedição de titulo, carta ou diploma – Cruzeiros 
20,00. 

V – Licença: 
a) anual concedida a embarcação inscrita: 
Até 10 toneladas líquidas de arqueação – Cr$ 

10,00; 
De mais de 10 até 25 toneladas – Cr$ 20,00; 
De mais de 25 até 50 toneladas – Cr$ 30,00; 
De mais de 50 até 75 toneladas – Cr$ 40,00; 
De mais de 75 até 100 toneladas –  

Cr$ 60,00; 
Por tonelada que exceder de 100 líquidas, de 

arqueação – Cr$. 0,50; 
b) anual, concedida a embarcação  

registrada: 
Até 30 toneladas líquidas de arqueação – Cr$ 

20,00. 
De mais de 30 até 50 toneladas – Cr$ 30,00. 
De mais de 50 até 75 toneladas – Cr$ 40,00. 
De mais de 75 até 100 toneladas –  

Cr$ 60,00. 
Por tonelada que exceder de 100 liquidas, de 

arqueação – Cr$ 0,50. 
c) anual, concedida a estaleiros de construção 

naval – Cr$ 200,00; 
d) anual, concedida a oficinas de construção 

naval – Cr$ 100,00; 
e) não especificada – Cr$ 10,00 
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VI – Passes de saida a embarcações de 
cabotagem e longo curso – Cr$ 20,00. 

VII – Registro: 
a) de embarcação nacional de mais de 20 

toneladas brutas – Cruzeiros 40,00; 
b) de título, carta ou diploma – Cr$ 5,00. 
VIII – Revalidação de título, carta ou 

documento expedidos por escola estrangeira – Cr$ 
200,00. 

IX – Têrmo: 
a) de abertura nos livros de embarcação – Cr$ 

10,00; 
b) de encerramento nos mesmos, por fôlha – 

Cr$ 0,50. 
c) dê vistoria, procedida em embarcações – 

Cr$ 50,00. 
 

Nota 
 

Está isento o têrmo de vistoria em 
embarcações empregadas na pequena cabotagem. 

Alteração 40ª: 
Os arts. 20 e 23 passam a vigorar como um só 

artigo, assim redigido: 
"Art. 20 – Certidões: 
I – De quitação de impostos ou taxas federais 

– Cr$ 50,00. 
II – Não especificadas, expedidas por 

repartições públicas, por fôlha – Cr$ 20,00. 
 

Notas 
 
1ª Nenhuma certidão deve ser dada pelas 

repartições federais, sem prévio requerimento. 
2ª Estão isentas: 
a) as certidões de depósito (uma para o 

Departamento do Trabalho e outra para o 
empregador), expedidas por fôrça do art. 36, 
parágrafo 5º, primeira parte, do Decreto nº 24.637, 
de 10 de julho de 1934; 

b) as certidões "ex-officio" para aposentadoria 
e pensões; 

c) as certidões "ex-officio" passadas no 
interêsse da Justiça e da Fazenda Federal; 

d) as certidões para habilitação de herdeiros 
de praças à pensão instituída pelos Decretos-leis ns. 

 

4.819, de 8 de outubro de 1942 e 4.839, de 16 de 
outubro de 1942". 

Alteração 41ª: 
Os arts. 29, 30 e 31 passam a vigorar como 

um só artigo, com a, seguinte redação: 
"Art. 29 – Concessões (Verba): 
I – De entrepostos particulares e de trapiches 

alfandegados – Cr$ 1.000,00. 
II – De privilégios, que não forem de invenção, 

por decênio – Cr$ 2.000,00. 
III – De regalias de paquete Até 3.000 

toneladas líquidas – Cr$ 1.000,00; 
De mais de 3.000 até 5.000 toneladas líquidas 

– Cr$ 2.000,00; 
De mais de 5.000 até 10.000 toneladas 

líquidas – Cr$ 3.000,00; 
De mais de 10.000 toneladas líquidas – Cr$ 

4.000,00." 
 

Nota 
 
O sêlo de que trata o item III será pago em 

dôbro no caso previsto no art. 5º, § 1º, do Decreto-lei 
nº 5.406, de 14 de abril de 1943. 

Alteração 42ª: 
Fica substituído pelo seguinte o art. 38: 
"Art. 38. Contratos de compra e venda de bens 

móveis, excetuados os realizados entre 
comerciantes e produtores, inclusive industriais, para 
fins mercantis." 

 
Notas 

 
1ª se não fôr firmado contrato na venda de 

mercadoria a prestação, o sêlo será devido e  
pago na segunda via dos recibos, a qual ficará 
arquivada em poder do vendedor para fins de 
fiscalização. 

2ª No caso da nota anterior, se não houver 
recibo ou quando a quitação fôr passada  
em duplicata de fatura ou outro papel representativo 
da venda, o sêlo será pago na ficha de  
lançamento ou no fólio do "Diário", da escrita, do 
vendedor. 

3ª o vendedor declarará nas vias das quitações 
expedidas a importância do sêlo pago na segun- 
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da via ou no lançamento de contabilidade, sem o que 
ficarão aquelas também sujeitas ao impôsto. 

4ª Na permuta, o sêlo será calculado sôbre o 
bem de maior valor; se não fôr declarado o valor, o 
sêlo será pago por estimativa. 

5ª Não se reputará transmissão de bens, para 
efeitos fiscais, a incorporação do patrimônio de uma 
associação profissional ao da entidade sindical, ou 
das entidades aludidas entre si. 

6ª Estão isentos: 
a) os contratos de compra e venda de 

mercadorias celebrados, sob a forma de pedidos, 
orçamentos, propostas ou ofertas, aceitos ou 
confirmados, entre comerciantes, industriais ou 
agricultores, para fins mercantis, desde que  
tais papéis não contenham condições ou  
obrigações outras que não as necessárias à 
determinação da mercadoria, preço, condições de 
pagamento e prazo de entrega, exceto quando 
ajuizados ou registrados no Registro de Títulos e 
Documentos; 

b) os contratos de compra e venda de 
mercadorias celebrados, sob a forma de pedidos, 
orçamentos, propostas ou ofertas, aceitos ou 
confirmados, entre construtores e firmas 
fornecedoras, observadas as mesmas restrições e 
exceção da alínea anterior; 

c) os pedidos de mercadorias encaminhados 
pelos viajantes ou representantes aos 
estabelecimentos comerciais ou industriais que 
representam; 

d) as operações de compra e venda de pedras 
preciosas entre garimpeiro matriculado e comprador 
autorizado; 

e) as escrituras ou têrmos de incorporação ou 
doação de bens às universidades oficiais ou 
equiparadas." 

Alteração 43ª: 
Ficam substituídos pelos seguintes o art. 40 e 

suas notas: 
"Art. 40. Contratos de construção, sob 

qualquer modalidade. 
 

Notas 
 

1ª o impôsto será também devido, quando se 
tratar de contrato verbal ou de acréscimo ao valor 
ajustado, sôbre as importâncias recebidas ou 
creditadas. 

2ª No caso da nota 1º o sêlo será pago na 
segunda via das quitações, que ficará arquivada em 
poder do construtor para fins de fiscalização, ou, não 
havendo quitação, na ficha do lançamento ou no fólio 
do "Diário" da escrita do construtor. 

3ª O construtor declarará nas vias das 
quitações expedidas a importância do sêlo pago na 
segunda via, sem o que ficarão aquelas também 
sujeitas ao impôsto. 

4ª É isento o contrato de construção em que o 
construtor (pessoa física) apenas forneça o próprio 
trabalho. 

5ª Nos contratos de construção por 
administração, o sêlo incidirá sôbre as importâncias 
efetivamente entregues, pagas ou creditadas ao 
construtor pelo proprietário." 

Alteração 44ª: 
Os arts. 41 e 42 passam a vigorar como um só 

artigo, assim redigido: 
"Art. 41. Contratos: 
I – De operações a prazo, de compra e venda 

de títulos públicos ou não, cotados em bôlsa, e de 
metais preciosos por Cr$ 1.000,00 ou fração, Cr$ 
2,00. 

II – De operações a têrmo, de mercadorias, 
quando realizadas por intermédio de corretor – por 
Cruzeiros 1.000,00 ou fração, Cr$ 2,00. 

 
Notas 

 
1ª No caso do item I, o impôsto será pago pelo 

corretor, no ato da lavratura do têrmo, na margem do 
protocolo. 

2ª No caso do item II, o impôsto será pago 
pelo vendedor, no respectivo contrato, devendo o 
corretor certificar no protocolo o pagamento do sêlo. 
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3ª Os arrecadadores do impôsto de operações 
a têrmo (art. 5º do Decreto nº 17.537, de 10 de 
novembro de 1926) comunicarão à Diretoria das 
Rendas Internas, para fins estatísticos, até o dia 10 
de cada mês, o total do selo pago nos contratos 
realizados no mês anterior." 

Alteração 45ª: 
Fica substituído pelo seguinte o art. 45 
"Art. 45. Departamento Nacional de Saúde 

(taxas especiais): 
I – Anotações: 
a) de firmas – Cr$ 100,00; 
b) de qualquer natureza, não especificadas – 

Cr$ 200,00. 
II – Autorização: 
a) para fabrico e venda de produtos oficinais, 

equiparados a oficinais e químicos – Cr$ 1.000,00; 
b) para funcionamento de consultório de 

cirurgião dentista e dentista prático licenciado – 
Cruzeiros 500,00. 

III – Concessão de modificação de fórmula, 
forma farmacêutica e nome do produto – Cr$ 300,00. 

IV – Exame médico em estrangeiros (Dec. nº 
3.010, de 20 de agôsto de 1938), por pessoa 
examinada – Cr$ 200,00. 

V – Licença: 
a) inicial para funcionamento de laboratório de 

especialidades farmacêuticas, produtos químicos e 
de toucador – Cr$ 1.000,00; 

b) inicial para funcionamento de laboratório de 
antisséticos, desinfetantes e produtos de higiene – 
Cr$ 600,00; 

c) inicial para funcionamento de depósito, de 
especialidades ou produtos referidos nas alíneas a e 
b supra – Cr$ 1.500,00; 

d) inicial para funcionamento de farmácia – 
Cr$ 1.000,00; 

e) inicial para funcionamento de drogaria – Cr$ 
2.000,00; 

f) inicial para funcionamento de oficinas de 
prótese – Cr$ 500,00; 

g) inicial para funcionamento de depósito, 
escritório ou qualquer estabelecimento que negocie com 
 

artigos odontológicos – Cruzeiros 1.000,00; 
h) inicial a laboratório para manipular produtos 

com substâncias entorpecentes – Cr$ 1.000,00; 
i) inicial para importar, exportar ou re-exportar 

substâncias entorpecentes ou produtos que as 
contenham – Cr$ 2.000,00; 

j) inicial para fabricar, extrair, transformar ou 
purificar substâncias entorpecentes – Cr$ 3.000,00; 

k) de especialidade farmacêutica – Cr$ 
1.500,00; 

l) de ligas e metais não preciosos para o uso 
em odontologia – Cr$ 1.000,00; 

m) para funcionamento de gabinete de 
aparelhos de Raios-X e laboratórios de pesquisas e 
análises clínicas relacionadas com os casos 
específicos da profissão odontológica – Cr$ 500,00. 

VI – Pedidos: 
a) da autorização a que se refere a alínea a do 

inciso 11 – Cr$ 500,00; 
b) de autorização para fabrico e venda de 

antisséticos, desinfetantes, produtos químicos, de 
higiene e de toucador – Cr$ 500,00; 

c) de licenciamento de especialidade 
farmacêutica de qualquer natureza – Cr$ 500,00; 

d) de licenciamento de ligas e metais não 
preciosos para uso em odontologia – Cr$ 500,00; 

e) de revalidação de licença de especialidade 
farmacêutica de qualquer natureza – Cr$ .300,00; 

f) de revalidação de licença de qualquer outra 
natureza – Cruzeiros 500.00; 

g) de modificação de fórmula, forma 
farmacêutica e nome de produto – Cr$ 500,00. 

VII – Revalidação: 
a) de licença para funcionamento de ervanaria 

– Cr$ 500,00; 
b) da licença referida na alínea a do inciso V – 

Cr$ 500,00; 
c) da licença referida na alínea b do inciso V – 

Cr$ 300,00; 
d) da licença referida na alínea c do inciso V – 

Cr$ 1.000,00; 
e) da licença referida na alínea d do inciso V – 

Cr$ 500,00; 
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f) da licença referida na alínea e do inciso V – 
Cr$ 1.000,00; 

g) anual da autorização prevista na alínea b do 
inciso II – Cr$ 300,00; 

h) anual da licença referida na alínea f do 
inciso V – Cr$ 300,00; 

i) anual da licença referida na alínea g do 
inciso V – Cr$ 500,00; 

j) anual da licença referida na alínea h do 
inciso V – Cr$ 500,00; 

k) anual da licença referida na alínea j .do 
inciso V – Cr$ 1.500,00. 

l) anual da licença referida na alínea j do inciso 
V – Cr$ 1.500,00. 

VIII – Rubrica em livros: 
a) de até 200 fôlhas – Cruzeiros 100,00; 
b) de mais de 200 fôlhas – Cr$ 200,00. 
IX – Transferências: 
a) de responsabilidade de qualquer 

estabelecimento – Cr$ 300,00; 
b) de propriedade de qualquer 

estabelecimento – Cr$ 500,00; 
c) de responsabilidade de fabricação de 

qualquer produto – Cruzeiros 200,00; 
d) de propriedade da licença de qualquer 

produto – Cr$ 300,00; 
e) de local de laboratório ou drogaria – Cr$ 

1.000,00; 
f) de local de outros estabelecimentos – Cr$ 

500,00. 
X – Visto: 
a) em guias de embarque – Cr$ 5,00; 
b) em relação de especialidades farmacêuticas 

licenciadas Cr$ 20,00. 
XI – Vistoria ou conferência de substâncias 

entorpecentes, ou produtos que as contiverem, 
importadas, exportadas ou reexportadas; em 
armazéns alfandegários – Cruzeiros 300,00. 

 
Nota 

 
– A estampilha será inutilizada: 
a) nos atos referidos no inciso VII, pelo 

interessado, no próprio requerimento; 
b) nos demais atos, pelo funcionário ou 

autoridade competente para emiti-los." 

Alteração 46ª: 
Os arts. 51, 52, 53 e 54 passam a vigorar 

como um só artigo, com a seguinte redação: 
"Art. 51. Endossos: 
I – De cheques, letras de câmbio,  

notas promissórias e outros títulos em moeda 
estrangeira. 

II – De quaisquer títulos, depois do 
vencimento. 

III – De conhecimento de carga com valor 
declarado. 

IV – De Warrants, quando destacados do 
conhecimento de depósito. 

 
Notas 

 
1ª O sêlo de que trata o item IV é  

devido sempre que o endôsso, embora em branco, 
houver sido feito para garantia de empréstimo, 
desconto ou outra operação de crédito, ainda que  
o conhecimento não tenha sido separado do 
Warrant. 

2ª Estão isentos: 
a) no caso do item I, o primeiro endôsso de 

título que tenha pago sêlo proporcional, desde que 
não seja feito em branco, e o endôsso feito pelo 
estabelecimento bancário comprador, das cambiais 
emitidas pelos exportadores; 

b) no caso do item II, o endôsso mandato. 
Alteração 47ª: 
Fica substituído pelo seguinte o art.  

68: 
"Art. 68. Junta de Corretores de Mercadorias 

do Distrito Federal (taxas especiais): 
I – Arquivamento de qualquer documento ou 

livro – Cr$ 20,00. 
II – Buscas nos livros findos ou papéis 

arquivados: 
De mais de 6 meses até 1 ano – Cr$ 10,00; 
De mais de 1 até 5 anos – Cruzeiros 20,00; 
De mais de 5 anos, por qüinqüênio ou fração – 

Cr$ 20,00. 
III – Certidão: 
a) de cotação média semanal, por semana e 

por espécie de mercadorias: 
Até 6 meses – Cr$ 10,00; 
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De mais de 6 meses, por semana – Cr$ 20,00; 
b) de qualquer cotação: 
Registrada dentro de um período de 12 meses 

– Cr$ 10,00; 
De mais de 12 meses – Cruzeiros 20,00; 
c) Extraída de qualquer livro findo ou 

documento arquivado na Junta (Seção Administrativa 
dos Corretores de Mercadorias do Departamento 
Nacional de Indústria e Comércio), por fôlha – 
Cruzeiros 20,00; 

d) não especificada, por fôlha – Cr$ 20,00. 
IV – Certificados: 
a) de classificação de mercadorias em solução 

dos contratos de operações a têrmo – Cr$ 5,00; 
b) de qualidade, procedência e pêso de 

qualquer espécie de mercadorias – Cr$ 10,00; 
c) de têrmo de compromisso de corretor de 

mercadorias e de aprovação e nomeação de 
prepostos – Cr$ 30,00. 

V – Laudo de verificação de qualidade de 
mercadorias pela confrontação com tipos oficiais 
devidamente arquivados, de operações não 
realizadas por intermédio de corretor de 
mercadorias, por espécie de mercadorias – Cr$ 
50,00. 

VI – Portarias de licença concedida aos 
corretores de mercadorias, por período de 3 meses 
ou fração – Cr$ 20,00. 

VII – Registro do laudo da comissão de 
vistorias – Cr$. 10,00. 

 
Nota 

 
Se fôr indicado o ano, a cobrança da busca de 

que trata o item II será feita com o abatimento de 
50% (cinqüenta por cento). 

Alteração 48ª: 
São acrescentadas ao art. 69 as seguintes 

notas: 
"3ª Na hipótese da letra a da nota 2ª, e  

quando não houver interferência de estabelecimento 
bancário, o impôsto será pago na ficha  
de contabilidade ou no fólio do "Diário" da  
escrita do importador, salvo se se tratar de parti- 
 

cular ou importador não registrado na repartição 
aduaneira, caso em que o sêlo será pago na fatura 
ou outro documento recebido do exterior que declare 
o valor líquido da importação (via destinada à 
repartição aduaneira)". 

"4ª Para efeito de cálculo do sêlo, no caso da 
letra a da nota 2ª, a conversão em cruzeiros do valor 
em moeda estrangeira será feita com base na taxa 
média de câmbio do mês anterior, na categoria e 
moeda respectivas, incluídos, quaisquer ágios e 
sobretaxas apurados pela Superintendência da 
Moeda e do Crédito." 

Alteração 49ª: 
É substituída pela seguinte a nota 1ª do art. 

81: 
"1ª O impôsto será pago pelo beneficiário na 

própria ordem, ao ser cumprida, ou pelo creditador, 
na ficha de contabilidade ou no fólio do "Diário", 
quando a importância foi creditada em conta." 

Alteração 50ª : 
Acrescente-se à nota 1ª do art. 82 a seguinte 

alínea: 
"d) quando se tratar de lançamento referente a 

importação de mercadoria, cujo ato e valor já 
estejam compreendidos na tributação do art. 69." 

Alteração 51ª: 
Acrescente-se à Nota 2ª do art. 83 da Tabela 

da Lei do Sêlo: 
"t) contratos de locação de serviços das 

agências de publicidade do País; 
u) as autorizações ou pedidos de inserção de 

publicidade em jornais, revistas, estações de rádio, 
de televisão e semelhantes." 

Alteração 52ª: 
O art. 93 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 93. Procurações e subestabelecimentos, 

com a cláusula "in rem propriam" ou cláusula 
equivalente." 

 
Notas 

 
1ª Equipara-se. a procuração em causa própria, 

para efeito da incidência do impôsto, a que con- 
  



– 163 – 
 
ferir poderes irrevogáveis fora dos casos previstos 
nos itens II e III do art. 1.317 do Código Civil. 

2ª As procurações em causa própria ou com 
,poderes irrevogáveis para vender móveis ou 
imóveis, por prazo indeterminado, ficam 
equiparadas, para efeitos fiscais, à promessa de 
compra e venda, bem como as mesmas, por prazo 
determinado, quando êste fôr superior a 12 meses. 

Alteração 53ª: 
O art. 99 passa a vigorar com a seguinte 

redação, mantidas as respectivas notas, e 
acrescentadas à nota 5ª as alíneas h e i: 

"Art. 99. Recebimentos superiores a Cr$ 
100,00 feitos por estabelecimento bancário – Cr$ 
3,00." 

 
Notas 

 
5ª Estão isentos: 
 
h) os recebimentos e lançamentos relativos à 

cobrança de contas, desde que nas mesmas já tenha 
sido pago o sêlo previsto no art. 100 desta tabela; 

i) os recebimentos e lançamentos relativos a 
depósitos em conta corrente e ordens de pagamento, 
de valor até Cr$ 2.000,00." 

Alteração 54ª: 
Ficam substituídas a tarifa do art. 100, a nota 

10ª e sua letra a, e restabelecida a letra m da nota 8ª 
e acrescentadas à mesma nota, as alíneas r e s, 
tudo como se segue: 

"De mais de Cr$ 100,00 até Cruzeiros 500,00 
– Cr$ 2,00; 

De mais de Cr$ 500,00 até Cruzeiros 5.000,00 
– Cr$ 3,00; 

De mais de Cr$ 5.000,00, por Cruzeiro 
5.000,00 ou fração – Cruzeiros 2,00." 

"10ª A título de quitação de despesa de 
hospedagem, será cobrado o sêlo de Cr$ 3,00, 
atendido o seguinte: 

a) o sêlo será devido pelos proprietários das 
hospedarias – (hotéis, pensões e estabelecimentos 
semelhantes) – relativamente a cada saída de 
hóspede, quando a despesa exceder de Cr$ 100,00." 

 
m) os recibos passados em papéis nos quais 

tenha sido pago o sêlo proporcional, bem como as 
quitações decorrentes de contratos em que tenha 
sido pago o mesmo sêlo, desde que tais quitações 
declarem essa circunstância." 

 
r) vias de recibo, excedentes da primeira, 

passado a repartições públicas, desde que o 
funcionário nelas anote que o pagamento do sêlo foi 
feito na 1ª via. 

 
"s) os recibos decorrentes de pagamento de 

contribuições, subvenções e auxílios consignados 
nos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios." 

Alteração 55ª: 
O art. 102 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 102. Recibos ou declarações 

equivalentes; de mercadorias recolhidas a armazéns 
de depósitos; com valor declarado" 

 
Notas 

 
1ª O sêlo dêste artigo será pago na segunda 

via do recibo ou papel equivalente, a qual ficará 
arquivada no armazém para efeito de fiscalização. 

2ª O responsável pelo armazém declarará nas 
vias dos papéis expedidos a importância do sêlo pago 
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na segunda via, sem, o que ficarão aquelas também 
sujeitas ao impôsto." 

Alteração 56ª: 
É acrescentada ao art. 108 a seguinte nota, 

passando a atual a nota 1ª: 
"2ª Quando se tratar de aumento de capital, o 

impôsto será calculado sôbre o valor do aumento." 
Alteração 57ª: 
Ficam substituídas pelas seguintes as notas 

gerais 2ª e 4ª e as tarifas e taxas dos itens I, II e V, 
do art. 109: 

"2ª O recolhimento do impôsto, inclusive  
o que fôr devido posteriormente, de acôrdo com as 
notas aos números de incidência dêste artigo, será 
feito onde o segurador tiver sede, por "verba 
especial", na forma do art. 30 das Normas Gerais, 
devendo as fôlhas destacadas do livro próprio ser 
visadas, antes do recolhimento, pela Fiscalização do 
Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização." 

"4ª .Para obtenção do "visto" referido na  
nota 2ª, as fôlhas destacadas do livro de "verba 
especial", deverão ser apresentadas à Fiscalização 
até 15 dias antes de expirar o prazo aludido na nota 
3ª". 

"I – Seguros de vida, pecúlios, rendas, dotes, 
anuidades, capitalização e congêneres: 

Até Cr$ 303,00 – Cr$ 3,00; 
De mais de Cr$ 300,00 até Cruzeiros 600,00 – 

Cr$ 4,50; 
De mais de Cr$ 600,00 até Cruzeiros 1.000,00 

– Cr$ 5,50; 
De mais de Cr$ 1.000,00, por Cruzeiros 

1.000,00 ou fração – Cruzeiros 5,00. 
II – Seguros de acidentes pessoais, não 

especificados: 
Até Cr$ 50,00 – Cr$ 3,00; 
De mais de Cr$ 50,00 até Cruzeiros 100,00 – 

Cr$ 4,50; 
De mais de Cr$ 100,00 por Cruzeiros 100,00 

ou fração – Cr$ 3,30. 

V – Seguros não especificados: 
Até Cr$ 25,00 – Cr$ 3,50; 
De mais de Cr$ 25,00 até Cruzeiros 50,00 – 

Cr$ 5,50; 
De mais de Cr$ 50,00, por Cruzeiros 50,00 ou 

fração – Cr$ 4,50." 
Alteração 57ª: 
Substituam-se no art. 110, a nota 1ª e a alínea 

a da nota 5ª pelas seguintes: 
"1ª O sêlo será calculado, de acôrdo com o art. 

40, das Normas Gerais: 
a) na constituição da sociedade – sôbre o 

capital; 
b) no distrato, liquidação ou dissolução – sôbre 

a quantia que se repartir pelos sócios ou acionistas; 
c) na alteração ou prorrogação – sôbre 

qualquer entrada ou aumento e sôbre qualquer 
retirada de capital; 

d) na fusão – sôbre o capital da nova 
sociedade; 

e) na incorporação – sôbre o capital 
incorporado; 

f) na amortização de ações (art. 18 do 
Decreto-lei nº 2.627, de 1940) – sôbre o valor das 
ações amortizadas." 

"a) nos casos de aumento de capital e de 
amortização de ações, antes do arquivamento da Ata 
da assembléia que aprovou o aumento ou a 
amortização." 

Alteração 58ª: 
Ficam suprimidos os arts. 3º – 5º – 6º – 9º – 10 

– 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25 – 
32 – 33 – 34 – 37 – 46 – 47 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 
– 61 – 62 – 65 – 66 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 
76 – 77 – 78 – 79 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 
– 91 – 95 – 96 – 97 – 98 – 101 – 103 – 105 – 106 – 
107 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 
118 – 121 e 123, da tabela e respectivas notas. 

Art. 2º Fica abolido o uso do papel selado 
instituído pelo Decreto nº 5.049, de 22 de dezembro 
de 1939. 
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Art. 3º É suprimido o art. 3º do Decreto-lei nº 
1.726, de 1º de novembro de 1939. 

Art. 4º Fica extinta a taxa de Educação e 
Saúde criada pelo Decreto nº 21.335, de 29 de abril 
de 1932, alterado pela legislação posterior. 

§ 1º Da arrecadação total do Impôsto do Sêlo 
são reservados 10% (dez por cento) para 
constituição do fundo especial de Educação e Saúde 
a que se refere o art. 2º do Decreto nº 21.335, citado, 
mantida a anterior proporcionalidade para a 
distribuição das cotas destinadas às entidades até 
então atendidas com os recursos da taxa extinta. 

§ 2º No exercício de 1959, as dotações 
orçamentárias, decorrentes da vinculação da extinta 
taxa de Educação e Saúde, serão suplementadas na 
proporção da vinculação anterior, até o montante da 
arrecadação do fundo a que se refere o parágrafo 1º 
dêste artigo. 

Art. 5º Os que na data da vigência desta lei 
possuírem estampilhas da taxa de Educação e 
Saúde e do Sêlo Penitenciário da taxa de Cr$ 0,10 
(dez centavos), poderão utilizá-las até cento e vinte 
dias do início da vigência desta lei, no 
estampilhamento de papéis sujeitos ao Impôsto do 
Sêlo. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo fixado 
neste artigo, as Coletorias Federais trocarão os 
papéis selados, os selos penitenciários e de 
Educação e Saúde por selos comuns. 

Art. 6º – Os arts. 8º, 12 e 14 e seus parágrafos 
1º e 3º, do Decreto-lei nº 607, de 10 de agôsto de 
1938, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8º O prazo para pedidos de 
reconsideração a qualquer dos Conselhos será de 
vinte dias, contados da data da intimação dos 
interessados." 

"Art. 12. A decisão de primeira instância 
favorável às partes, ou que desclassifique  
a infração capitulada no processo, qualquer 
 

que seja a lei ou regulamento fiscal, obriga a recurso 
ex-offício, salvo se a importância total em litígio não 
exceder Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), ou se a 
decisão fôr proferida, em Comissão de Tarifa, sôbre 
desclassificação ou valor de mercadorias." 

"Art. 14. Sob pena de perempção, o recurso 
voluntário será interposto dentro de vinte dias úteis, 
contados da intimação, mediante prévio depósito da 
quantia exigida. 

§ 1º Quando a importância total em litígio 
exceder de Cruzeiros 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 
permitir-se-á, para interposição do recurso voluntário, 
fiança idônea, cabendo ao chefe da repartição julgar 
da idoneidade do fiador. O despacho que autorizar a 
lavratura do têrmo marcará o prazo, entre cinco e 
dez dias, para a sua assinatura. 

 
§ 3º Se o primeiro fiador não fôr julgado 

idôneo, o contribuinte poderá, depois de 
devidamente intimado e dentro de prazo igual ao que 
restava quando protocolada a respectiva petição, 
indicar mais um segundo e um terceiro fiadores, não 
se admitindo, depois dessas, nova indicação. 

Art. 7º Considerar-se-ão sem efeito os 
recursos ex-officio já interpostos pelas autoridades 
julgadoras de primeira instância em razão de decisão 
favorável às partes, nos processos cujo valor em 
litígio não atinja o limite de Cruzeiros 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros) e que ainda não tenham sido objeto de 
julgamento dos Conselhos. 

Art. 8º Os recursos interpostos à instância 
superior contra decisão proferida em processos 
fiscais, poderão versar apenas sôbre parte da, 
quantia exigida, desde que o interessado o declare, 
em requerimento, à repartição arrecadadora local. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto  
neste artigo, o contribuinte deverá pagar  
no prazo legal a parte não litigiosa, cabendo,  
quanto à quantia objeto de discussão, 
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o depósito ou fiança, obedecidas as exigências 
legais. 

Art. 9º Os débitos resultantes de processos 
instaurados por infração de regulamentos dos 
impostos internos, e superiores a Cruzeiros 
100.000,00, poderão ser pagos em parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, até o máximo de seis, 
desde que os interessados o requeiram à repartição 
arrecadadora local dentro do prazo previsto para o 
cumprimento da decisão de primeira instância. 

Parágrafo único. Desatendido o pagamento de 
duas prestações sucessivas, vencer-se-ão 
automàticamente as demais, devendo a repartição 
providenciar a cobrança executiva do restante do 
débito, na forma da legislação em vigor. 

Art. 10. Aplicam-se a todos os tributos, 
excetuados aquêles que possuam disposição 
semelhante em sua legislação específica, as  
normas e sanções estabelecidas na. Consolidação 
das Leis do Impôsto de Consumo, relativas à 
inscrição e cobrança das dívidas fiscais, cujo valor 
não tenha sido pago ou depositado nos prazos 
legais. 

Art. 11. São dispensados do pagamento de 
qualquer penalidade e do impôsto respectivo aquêles 
que, em qualquer instância, respondam a processos 
fiscais, pendentes de solução ou já julgados, 
instaurados por infração de dispositivos de incidência 
da Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, ora 
suprimidos. 

Parágrafo único. Os processos a que se refere 
êste artigo deverão ser restituídos à repartição de 
origem para fim de arquivamento. 

Art. 12. O Poder Executivo dará nova 
publicação à Consolidação das Leis do Impôsto do 
Sêlo, com as disposições desta lei e outras em vigor, 
podendo, para êsse fim, reagrupar os artigos, rever, 
as remissões em geral, bem como adotar as 
providências necessárias à harmonização dos textos 
legais consolidados e a consolidar. 

Art. 13. Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei entrará em vigor em 1º de 
janeiro de 1959. 

As Comissões de Economia e Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 227, DE 1958 

 
(Nº 1.310-B-56, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos aduaneiros, 

inclusive o adicional de 10%, Impôsto de Consumo e 
mais taxas aduaneiras, para materiais importados 
pela Companhia Telefônica Cuiabana. 

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

aduaneiros, inclusive o adicional de 10% (dez por 
cento), Impôsto de Consumo e mais taxas aduaneiras, 
exceto a de previdência social, para o conjunto de um 
Centro Telefônico automático de 1.000 (mil) linhas com 
pertences e acessórios no valor total de CIF Sw 
475.000,00 (quatrocentas e setenta e cinco mil corôas 
suecas) importados pela Companhia Telefônica 
Cuiabana, com sede na cidade de Cuiabá, Capital do 
Estado de Mato Grosso, da Telefonaktiebolaget L. M. 
Ericsson da Suécia. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e se aplica a materiais desembaraçados 
sob têrmo de responsabilidade. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
As Comissões de Economia e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 228, DE 1958 
 

(Nº 4.903-B, de 1954. na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a  
abrir ao Poder Judiciário o cré- 
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dito especial de Cr$ 146.863,70, para atender 
pagamentos de exercícios findos. 

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

ao Poder Judiciário o crédito especial de Cruzeiros 
146.863,70 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e 
sessenta e três cruzeiros e setenta centavos), para 
atender aos seguintes pagamentos de exercícios 
findos: 

I – Adicionais aos funcionários: 
a) Waldemar da Silva Nunes, da 2ª Auditoria 

da Marinha – Cr$ 1.086,00; 
b) João Vieira de Souza – Servente, classe F, 

da 1ª Auditoria da Marinha – Cr$ 950,00; 
c) Sylvio Alvarenga – Adv. Ofício, classe L, da 

1ª Auditoria da 2ª Região Militar – Cr$ 1.548,00; 
d) Oswaldo de Lima Marques – Escrivão, 

classe L, dai 3ª Auditoria da. 3ª Região Militar – 
Cruzeiros 1.548,00; 

e) Pedro Sá Monteiro – Of. Justiça, classe H, da 
2ª Auditoria da 3ª Região Militar – Cruzeiros 2.580,00; 

f) Luiz Gonzaga de Oliveira Paiva Of. Justiça, 
classe H, da 1ª Auditoria da 2ª Região Militar – Cr$ 
674,00; 

g) Joaquim Luiz Alves – Escrivão, classe L, da 
1ª Auditoria da 2ª Região Militar – Cr$ 2.580,00: 

II – Diferença de vencimentos aos funcionários: 
a) Paulino Martins Coelho de Almeida – 

Auditor em disponibilidade – Cr$ 23.613,00; 
b) José Pacheco de Andrade – Of. de Justiça, 

classe H, da 1ª Auditoria da 3ª Região Militar – Cr$ 
1.450,00; 

c) Felipe de Sá Vasconcelos – Adv. Of. – Classe 
M, da 1ª Auditoria da Aeronáutica – Cr$ 404,00; 

d) Walter Lima da Cruz – Escrivão, classe L, 
da Auditoria da 9ª Região Militar – Cr$ 1.560,60; 

e) Rubem Cachapuz Medeiros – Auditor da 1ª 
Auditoria da 3ª Região Militar – Cr$ 20.893,00; 

f) Geraldo Licarião da Trindade – Escrevente 
Juramentado, classe I, da 2ª Auditoria da 2ª Região 
Militar – Cr$ 3.254,00; 

g) Carlos Augusto Pereira da Costa, da 
Auditoria da 7ª Região Militar – Cr$ 16.560,00; 

h) Salvador Rangel de Borborema – Auditor da 
8ª Região Militar – Cr$ 16.560,00; 

i) José Dias de Souza Netto – Escrevente 
Juramentado, classe I, da Auditoria da 8ª Região 
Militar – Cr$ 13.020,00. 

III – Diferença de vencimentos e diárias ao 
Escrevente Juramentado, classe I, Hugo Alfredo 
Puhlmann, da 3ª Auditoria da 3ª Região Militar – Cr$ 
1.907,10. 

IV – Ajuda de custo ao Auditor Clóvis 
Beviláqua Sobrinho, da 2ª Auditoria da 3ª Região 
Militar – Cr$ 2.250,00. 

V – Salário-família ao Escrevente 
Juramentado Roberto Salaberry, da 1ª Auditoria da 
2ª Região Militar – Cr$ 250;00. 

VI – Telefone da 2ª Auditoria da 2ª Região 
Militar – Cr$ 5.094,60. 

VII – Aluguel de casa da Auditoria da 9ª 
Região Militar – Cruzeiros 14.080,00. 

VIII – Material de expediente da Auditoria da 
9ª Região Militar – Cr$ 15.001,40. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 229, DE 1958 

 
Nº 4.657-C-58, na Câmara dos dos Deputados 

 
Concede pensões vitalícias, do valor de Cr$ 

40.000,00 mensais, cada uma, a Alberto Pasqualini e 
a José Antônio Flôres da Cunha. 
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O Congresso, Nacional decreta: 
Art. 1º São concedidas pensões vitalícias do 

valor de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) 
mensais, cada uma, a Alberto Pasqualini e a José 
Antônio Flôres da Cunha. 

Art. 2º O pagamento das pensões, de que 
trata o art. 1º, correrá à conta da dotação 
orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada 
aos pensionistas da União. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor a 1º de 
fevereiro de 1959, revogadas as disposições em 
contrário. 

As Comissões .de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
Aviso 

 
Do Sr. Ministro das Relações Exteriores nos 

seguintes têrmos: 
Em 15 de dezembro de 1958. 
DIA-29-821.200. 
Atos internacionais relativos a letras de 

câmbio, notas promissórias e cheques. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Atendendo à solicitação de Vossa Excelência, 

constante do ofício nº 475, de 27 de agôsto último, 
apraz-me remeter-lhe cópias autenticadas dos 
seguintes atos: 

– Convenção para a adoção de uma lei 
uniforme sôbre letras de câmbio e notas 
promissórias, e respectivo protocolo; 

– Convenção destinada a regular certos 
conflitos de lei em matéria de letras de câmbio e 
notas promissórias e respectivo protocolo; 

– Convenção relativa ao direito de sêlo em 
matéria de letras de câmbio e notas promissórias, e 
respectivo protocolo; 

– Convenção para a adoção de uma lei 
uniforme em matéria de cheques, e respectivo 
protocolo; 

– Convenção destinada a regular certos 
conflitos em matéria de cheques, e respectivo 
protocolo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha alta estima 
e mais distinta consideração. – Francisco Negrão de 
Lima. 

 
CONVENÇAO PARA A ADOÇÃO DE UMA 

LEI UNIFORME SÔBRE LETRAS DE CÂMBIO E 
NOTAS PROMISSÓRIAS. 

 
O Presidente do Reich Alemão; o Presidente 

Federal da República Austríaca; Sua Majestade o 
Rei dos Belgas; o Presidente da República dos 
Estados Unidos do Brasil; o Presidente da República 
da Colômbia; Sua Majestade o Rei da Dinamarca; o 
Presidente da República da Polônia pela Cidade 
Livre de Dantzig; o Presidente da República do 
Equador; Sua Majestade o Rei de Espanha; o 
Presidente da República da Finlândia; o Presidente 
da República Francesa; o Presidente da República 
Helênica; Sua Alteza Sereníssima o Regente do 
Reino da Hungria; Sua Majestade o Rei da Itália; Sua 
Majestade o Imperador do Japão; Sua Alteza Real a 
Grã-Duquesa do Luxemburgo; Sua Majestade o Rei 
da Noruega; Sua Majestade a Rainha da Holanda; o 
Presidente da República Portuguêsa; Sua Majestade 
e Rei da Suécia; o Conselho Federal Suíço; o 
Presidente da República Tchecoslovaca; o 
Presidente da República da Turquia; Sua Majestade 
o Rei de Iugoslávia. 

Desejando evitar as dificuldades originadas 
pela diversidade de legislação nos vários países em 
que as letras circulam e aumentar assim a segurança 
e rapidez das relações do comércio internacional; 

Designaram como seus plenipotenciários: 
O Presidente do; Reich Alemão: 
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial 

no Ministério da Justiça do Reich; 
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O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro de Legação 
no Ministério dos Negócios Estrangeiros do  
Reich; 

O Dr. Fritz Ullmann, Juiz no Tribunal de 
Berlim. 

O Presidente Federal da República da Áustria: 
O Dr. Guido Strobele, Conselheiro Ministerial 

no Ministério Federal da Justiça. 
Sua Majestade o Rei dos Belgas: O Visconde 

Poullet, Ministro de Estado, Membro da Câmara dos 
Representantes; 

O Sr. J. de La Vallée-Poussin, Secretário 
Geral do Ministério das Ciências e das Artes. 

O Presidente da República dos Estados 
Unidos do Brasil: 

O Sr. Deoclécio de Campos, Adido Comercial 
em Roma, antigo Professor na Faculdade de Direito 
do Pará. 

O Presidente da República da Colômbia: 
O Sr. A. José Restrepo, Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, Delegado 
permanente junto da Sociedade das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Dinamarca: 
O Sr. Axel Helper, Conselheiro Ministerial no 

Ministério do Comércio e da Indústria; 
O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor 

"Privatbanken", em Copenhague. 
O Presidente da República da Polônia pela 

Cidade Livre de Dantzig: 
O Sr. Jozef Sulkowski, Professor da 

Universidade de Poznan, Membro da Comissão de 
Codificação da Polônia. 

O Presidente da República do Equador: 
O Dr. Alejandro Gastelú, Vice-Cônsul em 

Genebra. 
Sua Majestade o Rei da Espanha: 
O Dr. Juan Gómez Montejo, Chefe de seção 

do Corpo de Juristas do Ministério da Justiça. 
O Presidente da República da Finlândia: 

O Sr. Filip Gronvall, Conselheiro de Estado, 
Membro do Supremo Tribunal Administrativo de 
Helsinki. 

O Presidente da República Francesa: 
O Sr. L. J. Percerou, Professor da Faculdade 

de Direito de Paris. 
O Presidente da República Helênica: 
O Sr. R. Raphael, Delegado permanente junto 

da Sociedade das Nações, Encarregado de 
Negócios em Berna. 

Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino 
da Hungria: 

O Sr. Zoltán Baranyai, Encarregado de 
Negócios A. I da Delegação Húngara junto da 
Sociedade das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Itália: 
O Sr. Amadeo Giannini, Conselheiro de 

Estado, Ministro Plenipotenciário. 
Sua Majestade o Imperador do Japão: 
O Sr. Morac Ohno, Enviado Extraordinário e 

Ministro Plenipotenciário junto do Presidente Federal 
da República da Áustria; 

O Sr. Tetsukichi Shimada, Juiz do Supremo 
Tribunal de Tóquio. 

Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do Luxemburgo: 
O Sr. Ch. G. Vermaire, Cônsul em Genebra. 
Sua Majestade o Rei da Noruega: 
O Sr. C. Stub Holmboe, Advogado. 
Sua Majestade a Rainha da Holanda: 
O Dr. W. L. P. A. Molengraaff, Professor 

Emérito da Universidade de Utrecht. 
O Presidente da República do Peru: 
O Sr. José Maria Barreto, Chefe do Bureau 

Permanente do Peru junto da Sociedade das Nações. 
O Presidente da República da Polônia: 
O Sr. Józef Sulkowski, Professor da 

Universidade de Poznan, Membro da Comissão de 
Codificação da Polônia. 

O Presidente da República Portuguêsa: 
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O Dr. José Caeiro da Mata, Reitor da 
Universidade de Lisboa, Professor da Faculdade de 
Direito, Diretor do Banco de Portugal. 

Sua Majestade o .Rei da Suécia: 
O barão E. Marks von Würtemberg, Presidente 

do Tribunal da Relação de Estocolmo, antigo Ministro 
dos Negócios Estrangeiros; 

O Sr. Birger Ekeberg, Presidente da Comissão 
de Legislação Civil, antigo Ministro da Justiça, antigo 
Membro do Supremo Tribunal. 

O Conselho Federal Suíço: 
O Dr. Max Vischer, Advogado e notário, 

primeiro Secretário da Associação Suíça dos 
Banqueiros. 

O Presidente da República Tchecoslovaca. 
O Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professor da 

Universidade de Praga, Presidente da Comissão de 
Codificação do Direito Comercial no Ministério da 
Justiça. 

O Presidente da República Turca: 
Mehmed Munir Bey, Enviado Extraordinário e 

Ministro Plenipotenciário junto do Conselho Federal 
Suíço. 

Sua Majestade o Rei da Iugoslávia: 
O Sr. Ilia Choumenkovitch, Delegado 

permanente junto da Sociedade das Nações, 
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário 
junto do Conselho Federal Suíço; 

Os quais, depois de terem apresentado  
}os seus plenos poderes, achados em boa  
e devida forma acordaram nas disposições 
seguintes: 

Artigo 1º: 
As Altas Partes Contratantes obrigam-se a 

adotar nos territórios respectivos, quer num dos 
textos originais, quer nas suas línguas nacionais, a 
lei uniforme que constitui o anexo I da presente 
Convenção. 

Esta obrigação poderá ficar subordinada a 
certas reservas, que deverão eventualmente  
ser formuladas por cada uma das Altas Par- 

tes Contratantes no momento da sua ratificação ou 
adesão. Estas reservas deverão ser escolhidas entre 
as mencionadas no Anexo II da presente Convenção. 

Todavia, as reservas a que se referem os arts. 
8º, 12 e 18 do citado anexo II poderão ser feitas 
posteriormente à ratificação ou adesão, desde que 
sejam notificadas ao Secretário Geral da Sociedade 
das Nações, o qual imediatamente comunicará o seu 
texto aos Membros da Sociedade das Nações e aos 
Estados não Membros em cujo nome, tenha sido 
ratificada a presente Convenção, ou que a ela 
tenham aderido. Essas reservas só produzirão 
efeitos noventa dias depois de o Secretário Geral ter 
recebido a referida notificação. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes 
poderá, em caso de urgência, fazer uso, depois da 
ratificação ou da adesão, das reservas indicadas nos 
arts. 7º e 22 do referido Anexo II. Neste caso deverá 
comunicar essas reservas direta e imediatamente a 
tôdas as outras Altas Partes Contratantes e ao 
Secretário Geral da Sociedade das Nações. Esta 
notificação produzirá os seus efeitos dois dias depois 
de recebida a dita comunicação pelas Altas Partes 
Contratantes. 

Artigo 2º: 
A lei uniforme não será aplicável no território 

de cada uma das Altas Partes Contratantes às letras 
e notas promissórias já passadas à data da entrada 
em vigor da presente Convenção. 

Artigo 3º: 
A presente Convenção, cujos textos francês e 

inglês farão, ambos igualmente fé, terá a data de hoje. 
Poderá ser ulteriormente assinada, até 6 de 

setembro de 1930, em nome de qualquer Membro da 
Sociedade das Nações e de qualquer Estado não 
Membro. 

Artigo 4º: 
A presente Convenção será ratificada. 
Os instrumentos de ratificação  

serão transmitidos, antes de 1º de  
setembro de 1932, ao Secretário Ge- 
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ral da Sociedade das Nações, que notificará 
imediatamente do seu depósito a todos os Membros 
da Sociedade das Nações e os Estados não 
Membros que sejam Partes na presente Convenção. 

Artigo 5º: 
A partir de 6 de setembro de 1930, qualquer 

Membro da Sociedade das Nações e qualquer 
Estado não Membro poderá aderir à presente 
Convenção. 

Esta adesão efetuar-se-á por meio de 
notificação ao Secretário Geral da Sociedade das 
Nações, que será depositada nos arquivos do 
Secretariado. 

O Secretário Geral notificará imediatamente 
dêsse depósito todos os Estados que tenham 
assinado ou aderido à presente Convenção. 

Artigo 6º: 
A presente Convenção sòmente entrará em 

vigor depois de ter sido ratificada ou de a ela terem 
aderido sete Membros da Sociedade das Nações ou 
Estados não Membros, entre os quais deverão 
figurar três dos Membros da Sociedade das Nações 
com representação permanente no Conselho. 

Começará a vigorar noventa dias depois de 
recebida pelo Secretário Geral das Nações a sétima 
ratificação ou adesão, em conformidade com o 
disposto na alínea primeira do presente artigo. 

O Secretário Geral da Sociedade das Nações, 
nas notificações previstas nos arts. 4º e 5º, fará 
menção especial de terem sido recebidas as 
ratificações ou adesões a que se refere a alínea 
primeira do presente artigo. 

Artigo 7º: 
As ratificações ou adesões após a entrada em 

vigor da presente Convenção em conformidade com 
o disposto no artigo 6º produzirão os seus efeitos 
noventa dias depois da data da sua recepção pelo 
Secretário Geral da Sociedade das Nações. 

Artigo 8º: 
Exceto nos casos de urgência, a  

presente Convenção não poderá ser  
denunciada antes de decorrido um 
 

prazo de dois anos a contar da data em que tiver 
começado a vigorar para o Membro da Sociedade 
das Nações ou para o Estado não Membro que a 
denuncie; esta denúncia produzirá os seus efeitos 
noventa dias depois de recebida pelo Secretário 
Geral a respectiva notificação. 

Qualquer denúncia será imediatamente, 
comunicada pelo Secretário Geral da Sociedade 
das Nações a tôdas as outras Altas Partes 
Contratantes. 

Nos casos de urgência, a Alta Parte 
Contratante que efetuar a denúncia comunicará êsse 
fato direta e imediatamente a tôdas as outras Altas 
Partes Contratantes, e a denúncia produzirá os seus 
efeitos dois dias depois de recebida a dita 
comunicação pelas respectivas Altas Partes 
Contratantes. A Alta Parte Contratante que fizer a 
denúncia nestas condições dará igualmente 
conhecimento da sua decisão ao Secretário Geral da 
Sociedade das Nações. 

Qualquer denúncia só produzirá efeitos em 
relação à Alta Parte Contratante em nome da qual 
ela tenha sido feita. 

Artigo 9º: 
Decorrido um prazo de quatro anos da 

entrada em vigor da presente Convenção, qualquer 
Membro da Sociedade das Nações ou Estado não 
Membro ligado à Convenção poderá formular ao 
Secretário Geral da Sociedade das Nações um 
pedido de revisão de algumas ou de tôdas as suas 
disposições. 

Se êste pedido, comunicado aos outros 
Membros ou Estados não Membros para os quais a 
convenção estiver em vigor, fôr apoiado dentro do 
prazo de um ano por seis, pelo menos, dentre êles, o 
Conselho da Sociedade das Nações decidirá se deve 
ser convocada uma Conferência para aquêle fim. 

Artigo 10: 
As Altas Partes Contratantes poderão  

declarar no momento da assinatura da  
ratificação ou da adesão que, aceitando a  
presente Convenção, não assumem nenhuma 
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obrigação pelo que respeita a tôdas ou parte das 
suas colônias, protetorado ou territórios sob a sua 
soberania ou mandato, caso em que a presente 
Convenção se não aplicará aos territórios 
mencionados nessa declaração. 

As Altas Partes Contratantes poderão a todo o 
tempo mais tarde notificar o Secretário Geral da 
Sociedade das Nações de que desejam que a 
presente Convenção se aplique a todos ou parte dos 
territórios que tenham sido objeto da declaração 
prevista na alínea precedente, e nesse caso a 
Convenção aplicar-se-á aos territórios mencionados 
na comunicação noventa dias depois de esta ter sido 
recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações. 

Da mesma forma, as Altas Partes 
Contratantes podem, nos têrmos do art. 8º, 
denunciar a presente Convenção para tôdas ou parte 
das suas colônias, protetorado ou territórios sob a 
sua soberania ou mandato. 

Artigo 11: 
A presente Convenção será registrada pelo 

Secretário Geral da Sociedade das Nações, desde 
que entre em vigor. Será publicado, logo que fôr 
possível, na "Coleção de Tratados" da Sociedade 
das Nações. 

Em fé do que os Plenipotenciários acima 
designados assinaram a presente Convenção. 

Feito em Genebra, aos sete de junho de mil 
novecentos e trinta, num só exemplar, que será 
depositado nos arquivos do Secretaria do da 
Sociedade das Nações. Será transmitida cópia 
autêntica a todos os Membros da Sociedade das 
Nações e a todos os Estados não Membros 
representados na Conferência. 

Alemanha – 
Leo Quassowski 
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann 
Áustria – 
Dr. Strobele 

Bélgica – 
Vte. P. Poullet de La Vallée Poussin 
Brasil – 
Deoclécio de Campos 
Colômbia – 
A. J. Restrepo 
Dinamarca – 
A. Helper 
V. Eigtved 
Cidade Livre de Dantzig – 
Sulkowski 
Equador – 
Alej. Gastelú 
Espanha – 
Juan Gómez Montejo 
Finlândia – 
F. Gronvall 
França. – 
J. Percerou 
Grécia – 
R. Raphael 
Hungria – 
Dr. Baranyai, Zoltán 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Japão – 
M. Ohno 
T. Shimada 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
Noruega – 
Stub Holmboe 
Holanda – 
Molengraaff 
Peru – 
J. M. Barreto 
Polônia – 
Sulkowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
Suécia – 
E. Marks von Würtemberg Birger Ekeberg 
Suíça – 
Vischer 
Tchecoslováquia – 
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky 
Turquia – 
Ad referendum 
Mehmed Munir 
Iugoslávia 
I. Choumenkovitch. 
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ANEXO I 
 

LEI UNIFORME RELATIVA AS LETRAS DE 
CAMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS 

 
TÍTULO I 

 
DAS LETRAS 

 
CAPÍTULO I 

 
DA EMISSÃO E FORMA DA LETRA 

 
Artigo 1º: 
A letra contém: 
1 – A palavra "letra" inserta no próprio texto do 

título e expressa na língua empregada para a 
redação dêsse título; 

2 – O mandato puro e simples de pagar uma 
quantia determinada; 

3 – O nome daquele que deve pagar (sacado); 
4 – A época do pagamento; 
5 – A indicação do lugar em que se deve 

efetuar o pagamento; 
6 – O nome da pessoa a quem ou à ordem de 

quem deve ser paga; 
7 – A indicação da data em que, e do lugar 

onde a letra é passada; 
8 – A assinatura de quem passa a letra 

(sacador). 
Artigo 2º: 
O escrito em que faltar algum dos requisitos 

indicados no artigo anterior não produzirá efeito 
como letra, salvo nos casos determinados nas 
alíneas seguintes: 

A letra em que se não indique a época do 
pagamento entende-se pagável à vista. 

Na falta de indicação especial, o lugar 
designado ao lado do nome do sacado considera-se 
como sendo o lugar do pagamento, e ao mesmo 
tempo, o lugar do domicílio do sacado. 

A letra sem indicação do lugar onde foi 
passada considera-se como tendo-o sido no lugar 
designado, ao lado do nome do sacador. 

Artigo 3º: 
A letra pode ser à ordem do próprio sacador. 

Pode ser sacada sôbre o próprio sacador. 
Pode ser sacada por ordem e conta de 

terceiro. 
Artigo 4º: 
A letra pode ser pagável no domicílio de 

terceiro, quer na localidade onde o sacado tem o seu  
domicílio, quer noutra localidade. 

Artigo 5º: 
Numa letra pagável à vista ou a um certo 

têrmo de vista, pode o sacador estipular que a sua 
importância vencerá juros. Em qualquer outra 
espécie de letra a estipulação de juros será 
considerada como não escrita. 

A taxa de juro deve ser indicada na letra; na 
falta de indicação, a cláusula de juros é considerada 
como não escrita. 

Os juros contam-se da data da letra, se outra 
data não fôr indicada. 

Artigo 6º: 
Se na letra a indicação da quantia a satisfazer 

se achar feita por extenso e em algarismo, e houver 
divergência entre uma e outra, prevalece a que 
estiver feita por extenso. 

Se na letra a indicação da quantia a 
satisfazer se achar feita por mais de uma vez, 
quer por extenso, quer em algarismos, e houver 
divergências entre as diversas indicações, 
prevalecerá a que se achar feita pela quantia 
inferior. 

Artigo 7º: 
Se a letra contém assinaturas de pessoas 

incapazes de se obrigarem por letras, assinaturas 
falsas, assinaturas de pessoas fictícias, ou 
assinaturas que por qualquer outra razão não 
poderiam obrigar as pessoas que assinaram a letra, 
ou em nome das quais ela foi assinada, as 
obrigações dos outros signatários nem por isso 
deixam de ser válidas. 

Artigo 8º: 
Todo aquêle que apuser a sua assinatura 

numa letra, como representante duma  
pessoa, para representar a qual não tinha  
de fato poderes, fica obrigado em virtude 
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da letra e; se a pagar, tem os mesmos direitos que o 
pretendido representado. A mesma regra se aplica 
ao representante que tenha exercido os seus 
poderes. 

Art. 9º: 
O sacador é garante tanto da aceitação como 

do pagamento da letra. 
O sacador pode exonerar-se da garantia da 

aceitação; tôda e qualquer cláusula pela qual êle se 
exonere da garantia do pagamento considera-se 
como não escrita. 

Artigo 10: 
Se uma letra incompleta no momento de ser 

passada, tiver sido completada contràriamente aos 
acordos realizados não pode a inobservância dêsses 
acordos ser motivo de oposição ao portador, salvo se 
êste tiver adquirido a letra de má fé ou adquirindo-a, 
tenha cometido uma falta grave. 

 
CAPÍTULO II 

 
DO ENDÔSSO 

 
Artigo 11: 
Tôda a letra de câmbio, mesmo que não 

envolva expressamente a cláusula à ordem, é 
transmissível por via de endôsso. 

Quando o sacador tiver inserido na letra as 
palavras "não à ordem", ou uma expressão 
equivalente, a letra só é transmissível pela forma e 
com os efeitos de uma cessão ordinária de créditos. 

O endôsso pode ser feito mesmo a favor do 
sacado, aceitando ou não, do sacador ou de 
qualquer outro coobrigado. Estas pessoas podem 
endossar novamente a letra. 

Artigo 12: 
O endôsso deve ser puro e simples. Qualquer 

condição a que êle seja subordinado considera-se 
como não escrita. 

O endôsso parcial é nulo. 
O endôsso ao portador vale como endôsso em 

branco. 
Artigo 13: 
O endôsso deve ser escrito  

na letra ou numa fôlha ligada a esta 
 

(anexo). Deve ser assinado pelo endossante. 
O endôsso pode não designar o 

beneficiário, ou consistir simplesmente na 
assinatura do endossante (endôsso em branco). 
Neste último caso, o endôsso para ser válido 
deve ser escrito no verso da letra ou na fôlha 
anexa. 

Artigo 14: 
O endôsso transmite todos os direitos 

emergentes da letra. 
Se o endôsso fôr em branco, o portador 

pode: 
1º Preencher o espaço em branco, quer com o 

seu nome, quer com o nome de outra pessoa; 
2º Endossar de novo a letra em branco ou a 

favor de outra pessoa; 
3º Remeter a letra a um terceiro, sem 

preencher o espaço em branco e sem a endossar. 
Artigo 15: 
O endossante, salvo cláusula em contrário, é 

garante tanto da aceitação como do pagamento da 
letra. 

O endossante pode proibir um novo endôsso 
e, neste caso, não garante o pagamento às 
pessoas a quem a letra fôr posteriormente 
endossada. 

Artigo 16: 
O detentor de uma letra é considerado 

portador legítimo se justifica o seu direito por uma 
série ininterrupta de endossos, mesmo se o 
último fôr em branco. Os endossos riscados 
consideram-se, para êste efeito, como não 
escritos. Quando um endôsso em branco é 
seguido de um outro endôsso, presume-se que o 
signatário dêste adquiriu a letra pelo endôsso em 
branco. 

Se uma pessoa foi por qualquer maneira 
desapossada de uma letra, o portador dela, desde 
que justifique o seu direito pela maneira indicada na 
alínea precedente, não é obrigado a restituí-la, salvo 
se a adquiriu de má fé ou se, adquirindo-a, cometeu 
uma falta grave. 

Artigo 17: 
As pessoas acionadas em virtude  

de uma letra não podem opor 
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ao portador as exceções fundadas sôbre as relações 
pessoais delas com o sacador ou com os portadores 
anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra 
tenha procedido conscientemente em detrimento do 
devedor. 

Artigo 18: 
Quando o endôsso contém a menção "valor 

a cobrar" (valeur en recouvrement), "para 
cobrança" (pour encaissement), "por procuração" 
(par procuration), ou qualquer outra menção que 
implique um simples mandato, o portador pode 
exercer todos os direitos emergentes da letra, 
mas só pode endossá-la na qualidade de 
procurador. 

Os co-obrigados, neste caso, só podem 
invocar contra o portador as exceções que eram 
oponíveis ao endossante. 

O mandato que resulta de um endôsso por 
procuração não se extingue por morte ou sobrevinda 
incapacidade legal do mandatário. 

Artigo 19: 
Quando o endôsso contém a menção "valor 

em garantia", "valor em penhor" ou qualquer outra 
menção que implique uma "caução", o portador pode 
exercer todos os direitos emergentes da letra, mas 
um endôsso feito por êle só vale como endôsso a 
título de procuração. 

Os co-obrigados não podem invocar contra o 
portador as exceções fundadas sôbre as relações 
pessoais dêles com o endossante, a menos que o 
portador, ao receber a letra, tenha procedido  
conscientemente em detrimento do devedor. 

Artigo 20: 
O endôsso posterior ao vencimento tem os 

mesmos efeitos que o endôsso anterior. Todavia, o 
endôsso posterior ao protesto por falta de 
pagamento, ou feito depois de expirado o prazo 
fixado para se fazer o protesto, produz apenas os 
efeitos de uma cessão ordinária de créditos. 

Salvo prova em contrário, presume-se que um 
endosso sem data foi feito antes de expirado o prazo 
fixado para se fazer o protesto. 

 
CAPÍTULO III 

 
DO ACEITE 

 
Artigo 21: 
A letra pode ser apresentada, até ao 

vencimento, ao aceite do sacado, no seu domicílio, 
pelo portador ou até por um simples detentor. 

Artigo 22: 
O sacador pode, em qualquer letra, estipular 

que ela será apresentada ao aceite, com ou sem 
fixação de prazo. 

Pode proibir na própria letra a sua apresentação 
ao aceite, salvo se se tratar de uma letra pagável em 
domicílio de terceiro, ou de uma letra pagável em 
localidade diferente da do domicílio do sacado, ou de 
uma letra sacada a certo têrmo de vista. 

O sacador pode também estipular que a 
apresentação ao aceite não poderá efetuar-se antes 
de determinada data. 

Todo endossante pode estipular que a letra 
deve ser apresentada ao aceite, com ou sem fixação 
de prazo, salvo se ela tiver sido declarada não 
aceitável pelo sacador. 

Artigo 23: 
As letras a certo têrmo de vista devem ser 

apresentadas ao aceite dentro do prazo de um ano 
das suas datas. 

O sacador pode reduzir êste prazo ou estipular 
um prazo maior. 

Êsses prazos podem ser reduzidos pelos 
endossantes. 

Artigo 24: 
O sacado pode pedir que a letra lhe seja 

apresentada uma segunda vez no dia seguinte ao da 
primeira apresentação. 

O portador não é obrigado a deixar nas mãos 
do aceitante a letra apresentada ao aceite. 

Artigo 25: 
O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se 

pela palavra "aceite" ou qualquer outra palavra aqui- 
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valente; o aceite é assinado pelo sacado. Vale como 
aceite a simples assinatura do sacado aposta na 
parte anterior da letra. 

Quando se trate de uma letra pagável a certo 
têrmo de vista, ou que deve ser apresentada ao 
aceite dentro de um prazo determinado por 
estipulação especial, o aceite deve ser datado do dia 
em que foi dado, salvo se o portador exigir que a 
data seja a da apresentação. A falta de data, o 
portador, para conservar os seus direitos de recurso 
contra os endossantes e contra o sacador, deve 
fazer constatar essa admissão por um protesto, feito 
em tempo útil. 

Artigo 26: 
O aceite é puro e simples, mas o sacado pode 

limitá-lo a uma parte da importância sacada. 
Qualquer outra modificação introduzida pelo 

aceite no enunciado da letra equivale a uma recusa 
de aceite. O aceitante fica, todavia, obrigado nos 
têrmos de seu aceite. 

Artigo 27: 
Quando o sacador tiver indicado na letra 

um lugar de pagamento diverso do domicílio do 
sacado, sem designar um terceiro em cujo 
domicílio o pagamento se deva efetuar, o sacado 
pode designar no ato do aceite a pessoa que 
deve pagar a letra. Na falta desta indicação, 
considera-se que o aceitante se obriga, êle 
próprio, a efetuar o pagamento no lugar indicado 
na letra. 

Se a letra é pagável no domicílio do sacado, 
êste pode, no ato do aceite, indicar, para ser 
efetuado o pagamento, um outro domicilio no mesmo 
local. 

Artigo 28: 
O sacado obriga-se pelo aceite pagar a letra à 

data do vencimento. 
Na falta de pagamento, o portador, mesmo no 

caso de ser êle o sacador, tem contra o aceitante 
um direito de ação resultante da letra, em relação a 
tudo que pode ser exigido nos têrmos dos artigos 
48 e 49. 

Artigo 29: 
Se o sacado, antes da restituição da letra, 

riscar o aceite que tiver dado, tal aceite é 
considerado como recusado. Salvo prova em 
contrário, a anulação do aceite considera-se feita 
antes da restituição da letra. 

Se, porém, o sacado tiver informado por 
escrito o portador ou qualquer outro signatário da 
letra de que a aceita, fica obrigado para com êstes, 
nos têrmos do seu aceite. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DO AVAL 

 
Artigo 30: 
O pagamento de uma letra pode ser no todo 

ou em parte garantido por aval. 
Esta garantia é dada por um terceiro ou 

mesmo por um signatário da letra. 
Artigo 31: 
O aval é escrito na própria letra ou numa fôlha 

anexa. 
Exprime-se pelas palavras "bom para aval" ou 

por qualquer fórmula equivalente; – e assinado pelo 
dador do aval. 

O aval considera-se como resultante da 
simples assinatura do dador, salvo se trata das 
assinaturas do sacado ou do sacador. 

O aval deve indicar a pessoa por quem se dá. 
Na falta de indicação entender-se-á ser pelo 
sacador. 

Artigo 32: 
O dador de aval é responsável da mesma 

maneira que a pessoa por êle afiançada. 
A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso 

de a obrigação que êle garantiu ser nula por 
qualquer razão que não seja um vício de forma. 

Se o dador de aval paga a letra, fica sub-
rogado nos direitos emergentes da letra contra a 
pessoa favor de quem foi dado o aval e contra os 
obrigados para com esta em virtude da letra. 
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CAPÍTULO V 
 

DO VENCIMENTO 
 
Artigo 33: 
Uma letra pode ser sacada: 
À vista; 
A um certo têrmo de vista; 
A um certo têrmo de data; 
Pagável num dia fixado. 
As letras, quer com vencimentos diferentes, 

quer com vencimentos sucessivos, são nulas. 
Artigo 34: 
A letra à vista é pagável à apresentação. Deve 

ser apresentada a pagamento dentro do prazo de um 
ano, a contar da sua data. O sacador pode reduzir 
êste prazo ou estipular um outro mais longo. Êstes 
prazos podem ser encurtados pelos endossantes. 

O sacador pode estipular que uma letra 
pagável à vista não deverá ser apresentada a 
pagamento antes de uma certa data. Nesse caso, o 
prazo para a apresentação conta-se dessa data. 

Artigo 35: 
O vencimento de uma letra a certo têrmo de 

vista determina-se, quer pela data do aceite, quer 
pela do protesto. 

Na falta de protesto, o aceite não datado 
entende-se, no que respeita ao aceitante, como 
tendo sido dado no último dia do prazo para a 
apresentação ao aceite. 

Artigo 36: 
O vencimento de uma letra sacada a um ano 

ou mais meses de data ou de vista será na data 
correspondente do mês em que o pagamento se 
deve efetuar. Na falta de data correspondente, o 
vencimento será no último dia dêsse mês. 

Quando a letra é sacada a um ou mais meses 
e meio de data ou de vista, contam-se primeiro os 
meses inteiros. 

Se o vencimento fôr fixado para o princípio, 
meado ou fim do mês, entende-se que a letra será 
vencível no primeiro, no dia quinze, ou no último dia 
dêsse mês. 

As expressões "oito dias" ou "quinze dias" 
entendem-se não como uma ou duas semanas, mas 
como um prazo de oito ou quinze dias efetivos. 

A expressão "meio mês" indica um prazo de 
quinze dias. 

Artigo 37: 
Quando uma letra é pagável num dia fixo 

num lugar em que o calendário é diferente do lugar 
de emissão, a data do vencimento é considerada 
como fixada segundo o calendário do lugar de 
pagamento. 

Quando uma letra sacada entre duas praças 
que têm calendários diferentes é pagável a certo 
têrmo de vista, o dia da emissão é referido ao dia 
correspondente do calendário do lugar de 
pagamento, para o efeito da determinação da data 
do vencimento. 

Os prazos de apresentação das letras são 
calculados segundo as regras da alínea precedente. 

Estas regras não se aplicam, se uma cláusula 
da letra ou até o simples enunciado do título, indicar 
que houve intenção de adotar regras diferentes. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DO PAGAMENTO 

 
Artigo 38: 
O portador de uma letra pagável em dia fixo ou 

a certo têrmo de data ou de vista deve apresentá-Ia 
a pagamento no dia em que ela é pagável ou num 
dos dois dias úteis seguintes. 

A apresentação da letra a uma câmara de 
compensação equivale a apresentação a 
pagamento. 

Artigo 39: 
O sacado que paga uma letra pode exigir que 

ela lhe seja entregue com a respectiva quitação. 
O portador não pode recusar qualquer 

pagamento parcial. 
No caso de pagamento parcial, o sacado pode 

exigir que dêsse pagamento se faça menção na letra 
e que dêle lhe seja dada quitação. 
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Artigo 40: 
O portador de uma letra não pode ser 

obrigado a receber o pagamento dela antes do 
vencimento. 

O sacado que paga uma letra antes do 
vencimento fá-lo sob sua responsabilidade. 

Aquêle que paga uma letra no vencimento 
fica vàlidamente desobrigado, salvo se da sua 
parte tiver havido fraude ou falta grave. É 
obrigado a verificar a regularidade da sucessão 
dos endossos mas não a assinatura dos 
endossantes. 

Artigo 41: 
Se numa letra se estipular o pagamento em 

moeda que não tenha curso legal no lugar do 
pagamento, pode a sua importância ser paga na 
moeda, do país, segundo o seu valor no dia do 
vencimento. Se o devedor está em atraso, o portador 
pode, à sua escolha, pedir que o pagamento da 
importância da letra seja feito na moeda do país ao 
câmbio do dia do vencimento ou ao câmbio do dia do 
pagamento. 

A determinação do valor da moeda estrangeira 
será feita segundo os usos do lugar de pagamento. 
O sacador pode, todavia, estipular que a soma a 
pagar seja calculada segundo um câmbio fixado na 
letra. 

As regras acima indicadas não se aplicam ao 
caso em que o sacador tenha estipulado que o 
pagamento deverá ser efetuado numa certa moeda 
especificada (cláusula de pagamento efetivo numa 
moeda estrangeira). 

Se a importância da letra fôr indicada numa 
moeda que tenha a mesma denominação mas valor 
diferente no país de emissão e no de pagamento, 
presume-se que se fêz referência à moeda do lugar 
de pagamento. 

Artigo 42: 
Se a letra não fôr apresentada a pagamento 

dentro do prazo fixado no artigo 38, qualquer devedor 
tem a faculdade de depositar a sua importância  
junto da autoridade competente, à custa do por- 
 

tador e sob a responsabilidade dêste. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA AÇÃO POR FALTA DE ACEITE E FALTA DE 
PAGAMENTO 

 
Artigo 43: 
O portador de uma letra pode exercer os seus 

direitos de ação contra os endossantes, sacador e 
outros co-obrigados: 

No vencimento: 
Se o pagamento não foi efetuado: 
Mesmo antes do vencimento: 
1º Se houve recusa total ou parcial de aceite: 
2º Nos casos de falência do sacado, quer êle 

tenha aceite, quer não, de suspensão de 
pagamentos do mesmo, ainda que não constatada 
por sentença, ou de ter sido promovida, sem 
resultado, execução dos seus bens; 

3º Nos casos de falência do sacador de uma 
letra não aceitável. 

Artigo 44: 
A recusa de aceite ou de pagamento deve ser 

comprovada por um ato formal (protesto por falta de 
aceite ou falta de pagamento). 

O protesto por falta de aceite deve ser feito 
nos prazos fixados para a apresentação do aceite. 
Se, no caso previsto na alínea 1ª do artigo 24, a 
primeira apresentação da letra tiver sido feita no 
último dia do prazo, pode fazer-se ainda o protesto 
no dia seguinte. 

O protesto por falta de pagamento de uma 
letra pagável em dia fixo ou a certo têrmo de data ou 
de vista deve ser feito num dos dois dias úteis 
seguintes àquele em que a letra é pagável. Se se 
trata de uma letra pagável à vista, o protesto deve 
ser feito nas condições indicadas na alínea 
precedente para o protesto por falta de aceite. 

O protesto por falta de aceite dispensa a 
apresentação a pagamento e o protesto por falta de 
pagamento. 
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No caso de suspensão de pagamentos do 
sacado, quer seja aceitante, quer não, ou no caso de 
lhe ter sido promovida, sem resultado, execução dos 
bens, o portador da letra só pode exercer o seu 
direito de ação após apresentação da mesma ao 
sacado para pagamento e depois de feito o protesto. 

No caso de falência declarada do sacado, quer 
seja aceitante, quer não, bem como no caso de 
falência declarada do sacador de uma letra não 
aceitável, a apresentação da sentença de declaração 
de falência é suficiente para que o portador da letra 
possa exercer o seu direito de ação. 

Artigo 45: 
O portador deve avisar da falta de aceite ou de 

pagamento o seu endossante e o sacador dentro dos 
quatro dias úteis que se seguirem ao dia do protesto 
ou da apresentação, no caso de a letra conter a 
cláusula "sem despesas". Cada um dos endossantes 
deve, por sua vez, dentro dos dois dias úteis que se 
seguirem ao da recepção do aviso, informar o seu 
endossante do aviso que recebeu, indicando os 
nomes e enderêços dos que enviaram os avisos 
precedentes, e assim sucessivamente até se chegar 
ao sacador. Os prazos acima indicados contam-se a 
partir da recepção do aviso precedente. 

Quando, em conformidade com o disposto na 
alínea anterior se avisou um  signatário da letra, 
deve avisar-se também o seu avalista dentro do 
mesmo prazo de tempo. 

No caso de um endossante não ter indicado o 
seu endereço ou de o ter feito de maneira ilegível, 
basta que o aviso seja enviado ao endossante que o 
precede. 

A pessoa que tenha de enviar um aviso pode 
fazê-lo por qualquer forma, mesmo pela simples 
devolução da letra. 

Essa pessoa deverá provar que o aviso foi 
enviado dentro do prazo prescrito. O prazo 
considerar-se-á como tendo sido observado des- 
 

de que a carta contendo o aviso tenha sido posta no 
correio dentro dêle. 

A pessoa que não der o aviso dentro do prazo 
acima indicado não perde os seus direitos; será 
responsável pelo prejuízo, se o houver, motivado 
pela sua negligência, sem que a responsabilidade 
possa exceder a importância da letra. 

Artigo 46: 
O sacador, um endossante ou um avalista 

pode, pela cláusula "sem despesas", "sem protesto", 
ou outra cláusula equivalente, dispensar o portador 
de fazer um protesto por falta de aceite ou falta de 
pagamento, para poder exercer os seus direitos de  
ação. 

Essa cláusula não dispensa o portador da 
apresentação da letra dentro do prazo prescrito nem 
tampouco dos avisos a dar. A prova da 
inobservância do prazo incumbe àquele que dela se 
prevaleça contra o portador. 

Se a cláusula foi escrita pelo sacador, 
produz os seus efeitos em relação a todos os 
signatários da letra; se fôr inserida por um 
endossante ou por avalista, só produz efeito em 
relação a êsse endossante ou avalista. Se, apesar 
da cláusula escrita pelo sacador, o portador faz o 
protesto, as respectivas despesas serão de conta 
dêle. Quando a cláusula emanar de um 
endossante ou de um avalista as despesas do 
protesto se fôr feito, podem ser cobradas de todos 
os signatários da letra. 

Artigo 47: 
Os sacadores, aceitantes, endossantes ou 

avalistas de uma letra são todos solidàriamente 
responsáveis para com o portador. 

O portador tem o direito de acionar tôdas estas 
pessoas individualmente, sem estar adstrito a 
observar a ordem por que elas se obrigam. 

O mesmo direito possui qualquer dos 
signatários de uma letra quando a tenha pago. 
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A ação interna contra um dos co-obrigados 
não impede acionar os outros, mesmo os posteriores 
àquele que foi acionado em primeiro lugar. 

Artigo 48: 
O portador pode reclamar daquele contra 

quem exerce o seu direito de ação: 
1º O pagamento da letra não aceita, não paga, 

com juros se assim foi estipulado; 
2º Os juros à taxa de 6 por cento desde a data 

do vencimento; 
3º As despesas do protesto, as dos avisos 

dados e as outras despesas. 
Se a ação fôr interposta antes do vencimento 

da letra, a sua importância será reduzida de um 
desconto. Êsse desconto será calculado de acôrdo 
com a taxa oficial de desconto (Taxa de Banco) em 
vigor no lugar do domicílio do portador à data da ação. 

Artigo 49: 
A pessoa que pagou uma letra pode reclamar 

dos seus garantes: 
1º A soma integral que pagou; 
2º Os juros da dita soma calculados à taxa de 

6 por cento, desde a data em que a pagou; 
3º As despesas que tiver feito. 
Artigo 50: 
Qualquer dos co-obrigados, contra o qual se 

intentou ou pode ser intentada uma ação, pode 
exigir, desde que pague a letra, que ela lhe seja 
entregue com o protesto e um recibo. 

Qualquer dos endossantes que tenha pago 
uma letra pode riscar o seu endosso e os dos 
endossantes subseqüentes. 

Artigo 51: 
No caso de ação intentada depois de um 

aceite parcial, a pessoa que pagar a importância pela 
qual a letra não foi aceita, pode exigir que êsse 
pagamento seja mencionado na letra e que dêle lhe 
seja dada quitação. O portador deve, além disso, 
entregar a essa pessoa uma cópia autêntica da le- 
 

tra e o protesto, de maneira a permitir o exercício de 
ulteriores direitos de ação. 

Artigo 52: 
Qualquer pessoa que goze do direito de ação 

pode, salvo estipulação em contrário, embolsar-se 
por meio de uma nova letra (ressaque) à vista, 
sacada sôbre um dos co-obrigados e pagável no 
domicílio dêste. 

O ressaque inclui, além das importâncias 
indicadas nos artigos 48 e 49, um direito de 
corretagem e a importância do sêlo do ressaque. 

Se o ressaque é sacado pelo portador, a sua 
importância é fixada segundo a taxa para uma letra à 
vista, sacada do lugar onde a primitiva letra era 
pagável sôbre lugar do domicílio do co-obrigado. Se 
o ressaque é sacado por um endossante, a sua 
importância é fixada segundo a taxa para uma letra à 
vista, sacada do lugar onde o sacador do ressaque 
tem o seu domicílio sôbre o lugar do domicílio do co-
obrigado. 

Artigo 53: 
Depois de expirados os prazos fixados: 
Para a apresentação de uma letra à vista ou a 

certo têrmo de vista. 
Para se fazer o protesto por falta de aceite ou 

por falta de pagamento; 
Para a apresentação a pagamento no caso da 

cláusula "sem despesas". 
O portador perdeu os seus direitos de ação 

contra os endossantes, contra o sacador e contra os 
outros co-obrigados, à exceção do aceitante. 

Na falta de apresentação ao aceite no prazo 
estipulado pelo sacador, o portador perdeu os seus 
direitos de ação, tanto por falta de pagamento como 
por falta de aceite, a não ser que dos têrmos da 
estipulação se conclua quê o sacador apenas teve 
em vista exonerar-se da garantia do aceite. 

Se a estipulação de um prazo  
para a apresentação constar de um 
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endôsso, sòmente aproveita ao respectivo 
endossante. 

Artigo 54: 
Quando a apresentação da letra ou o seu 

protesto não puder fazer-se dentro dos prazos 
indicados por motivo insuportável (prescrição legal 
declarada por um Estado qualquer ou outro caso de 
fôrça maior), êsses prazos serão prorrogados. 

O portador deverá avisar imediatamente o seu 
endossante do caso de fôrça maior e fazer menção 
dêsse aviso, datada e assinada, na letra ou numa 
fôlha anexa; para o demais são aplicáveis as 
disposições do artigo 45. 

Desde que tenha cessado o caso de fôrça 
maior, o portador deve apresentar sem demora a 
letra ao aceite ou a pagamento, e, caso haja motivo 
para tal, fazer o protesto. 

Se o caso de fôrça maior se prolongar além de 
trinta dias a contar da data do vencimento, podem 
promover-se ações sem que haja necessidade de 
apresentação ou protesto. 

Para as letras à vista ou a certo têrmo de vista, 
o prazo de trinta dias conta-se da data em que o 
portador, mesmo antes de expirado o prazo para a 
apresentação, deu o aviso do caso de fôrça maior ao 
seu endossante; para as letras a certo têrmo de 
vista, o prazo de trinta dias fica acrescido do prazo 
de vista indicado na letra. 

Não são considerados casos de fôrça maior os 
fatos que sejam de interêsse puramente pessoal do 
portador ou da pessoa por êle encarregada da 
apresentaçao da letra ou de fazer o protesto. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DA INTERVENÇÃO 

 
1. Disposições Gerais 

 
Artigo 55. 
O sacador, um endossante ou um avalista 

podem indicar uma pessoa para em caso de 
necessidade aceitar ou pagar. 

A letra pode, nas condições a seguir 
indicadas, ser aceita ou paga por uma pessoa que 
intervenha por um devedor qualquer contra quem 
existe direito de ação: 

O interveniente pode ser um terceiro, ou 
mesmo o sacado, ou uma pessoa já obrigada em 
virtude da letra, exceto o aceitante. 

O interveniente é obrigado a participar, no 
prazo de dois dias úteis, a sua intervenção à pessoa 
por quem interveio. Em caso de inobservância dêste 
prazo, o interveniente é responsável pelo prejuízo, se 
o houver, resultante da sua negligência, sem que as 
perdas e danos possam exceder a importância da 
letra. 

2. Aceite por intervenção 
Artigo 56: 
O aceite por intervenção pode realizar-se 

em todos os casos em que o portador de uma 
letra aceitável tem direito de ação antes do 
vencimento. 

Quando na letra se indica uma pessoa para 
em caso de necessidade a aceitar ou a pagar no 
lugar do pagamento, o portador não pode exercer 
o seu direito de ação antes do vencimento contra 
aquêle que indicou essa pessoa, e contra os 
signatários subseqüentes, a não ser que tenha 
apresentado a letra à pessoa designada e que, 
tendo esta recusado o aceite, se tenha feito o 
.protesto. 

Nos outros casos de intervenção, o portador 
pode recusar o aceite por intervenção. Se, porém, o 
admitir, perde o direito de ação antes do vencimento 
contra aquêle por quem a aceitação foi dada e contra 
os signatários subseqüentes. 

Artigo 57: 
O aceite por intervenção será mencionado na 

letra e assinado pelo interveniente. Deverá indicar 
por honra de quem se fêz a intervenção, na falta 
desta indicação, presume-se que interveio pelo 
sacador. 

Artigo 58: 
O aceite por intervenção fica obrigado para 

com o portador e para com os endossantes posterio- 
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res àquele por honra de quem interveio da mesma 
forma que êste. 

Não obstante o aceite por intervenção, aquêle 
por honra de quem êle foi feito e os seus garantes 
podem exigir do portador, contra o pagamento da 
importância indicada, no artigo 48, a entrega da letra, 
do instrumento do protesto e, havendo lugar, de uma 
conta com a respectiva quitação. 

3. Pagamento por intervenção 
Artigo 59: 
O pagamento por intervenção pode realizar-se 

em todos os casos em que o portador de uma letra 
tem direito de ação à data do vencimento ou antes 
dessa data. 

O pagamento deve abranger a totalidade da 
importância que teria a pagar aquêle por honra de 
quem a intervenção se realizou. 

O pagamento deve ser feito o mais tardar no 
dia seguinte ao último em que é permitido fazer o 
protesto por falta de pagamento. 

Artigo 60: 
Se a letra foi aceita por intervenientes tendo o 

seu domicílio no lugar do pagamento, ou se foram 
indicadas pessoas tendo o seu domicílio no mesmo 
lugar para, em caso de necessidade, pagarem a 
letra, o portador deve apresentá-la a tôdas essas 
pessoas e, se houver lugar, fazer o protesto por falta 
de pagamento o mais tardar no dia seguinte ao 
último em que era permitido fazer o protesto. 

Na falta de protesto dentro dêste prazo, aquêle 
que tiver indicado pessoas para pagarem em caso 
de necessidade, ou por falta de quem a letra tiver 
sido aceita bem como os endossantes posteriores, 
ficam desonerados. 

Artigo 61: 
O portador que recusar o pagamento por 

intervenção perde o seu direito de ação contra 
aquêles que teriam ficado desonerados. 

Artigo 62: 
O pagamento por intervenção deve ficar 

constatado por um recibo passado na letra, 
contendo a indicação da pessoa por honra 
 

de quem foi feito. Na falta desta indicação, presume-
se que o pagamento foi feito por honra do sacador. 

A letra e o instrumento do protesto, se o 
houve, devem ser entregues à pessoa que pagou por 
intervenção. 

Artigo 63: 
O que paga por intervenção fica sub-rogado 

nos direitos emergentes da letra contra aquêle por 
honra de quem pagou a contra os que são obrigados 
para com êste em virtude da letra. Não pode, 
todavia, endossar de novo à letra. 

Os endossantes posteriores ao signatário por 
honra de quem foi feito o pagamento, ficam 
desonerados. 

Quando se apresentarem várias pessoas para 
pagar uma letra por intervenção, será preferida 
aquela que desonerar maior número de obrigados. 
Aquêle que, com conhecimento de causa, intervir 
contràriamente a esta regra, perde os seus direitos 
de ação contra os que teriam sido desonerados. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DA PLURALIDADE DE EXEMPLARES E DAS 

CÓPIAS 
 

1. Pluralidade de exemplares 
Artigo 64: 
 
A letra pode ser sacada por várias vias 

 
Essas vias devem ser numeradas no próprio 

texto, na falta do que, cada via será considerada 
como uma letra distinta. 

O portador de uma letra que não contenha a 
indicação de ter sido sacada numa única via pode 
exigir à sua custa a entrega de várias. Para êste 
efeito o portador deve dirigir-se ao seu endossante 
imediato, para que êste o auxilie a proceder contra o 
seu próprio endossante e assim sucessivamente até 
se chegar ao sacador. Os endossantes são 
obrigados a reproduzir os endossos nas novas vias. 
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Artigo 65: 
O pagamento de uma das vias é liberatório, 

mesmo que não esteja estipulado que êsse 
pagamento anula o efeito das outras. O sacado, fica, 
porém, responsável por cada uma das vias que 
tenham o seu aceite e lhe não hajam sido restituídas. 

O endossante que transferiu vias da mesma 
letra a várias pessoas e os endossantes 
subseqüentes são responsáveis por tôdas as vias 
que contenham as suas assinaturas e que não hajam 
sido restituídas. 

Artigo 66: 
Aquêle que enviar ao aceite uma das vias da 

letra deve indicar nas outras o nome da pessoa em 
cujas mãos aquela se encontra. Esta pessoa é 
obrigada a entregar essa via ao portador legítimo 
doutro exemplar. 

Se se recusar a fazê-lo, o portador só pode 
exercer seu direito de ação depois de ter feito 
constatar por um protesto: 

1º Que a via enviada ao aceite lhe não foi 
restituída a seu pedido; 

2º Que não foi possível conseguir o aceite ou 
o pagamento de uma outra via. 

2. Cópias 
Artigo 67: 
O portador de uma letra tem o direito de tirar 

cópias dela. 
A cópia deve reproduzir exatamente o 

original, com os endossos e tôdas as outras 
menções que nela figurem. Deve mencionar onde 
acaba a cópia. 

A cópia pode ser endossada e avalizada da 
mesma maneira produzindo os mesmos efeitos que 
o original. 

Artigo 68: 
A cópia deve indicar a pessoa em cuja 

posse se encontra o título original. Esta é 
obrigada a remeter o dito título ao portador 
legítimo da cópia. 

Se se recusar a fazê-lo, o portador só pode 
exercer o seu direito de ação contra as pessoas que 
tenham endossado ou avalizado a cópia depois de 
ter feito constatar por um protesto que o original lhe 
não foi entregue a seu pedido. 

Se o título original, em seguida ao último 
endôsso feito antes de tirada a cópia, contiver a 
cláusula: “Daqui em diante só é válido o endôsso na 
cópia” ou qualquer outra fórmula equivalente é nulo 
qualquer endôsso assinado ulteriormente no original. 

 
CAPÍTULO X 

 
DAS ALTERAÇÕES 

 
Artigo 69: 
No caso de alterações do texto de uma letra, 

os signatários posteriores a essa alteração ficam 
obrigados nos têrmos do texto alterado. 

 
CAPÍTULO XI 

 
DA PRESCRIÇÃO 

 
Artigo 70: 
Tôdas as ações contra o aceitante relativas a 

letras prescrevem em três anos a contar do seu 
vencimento. 

As ações de portador contra os endossantes e 
contra o sacador prescrevem num ano, a contar da 
data do protesto feito em tempo útil, ou da data do 
vencimento, se se tratar de letra que contenha 
cláusula “sem despesas”. 

As ações dos endossantes, uns contra os 
outros e contra o sacador, prescrevem em seis 
meses a contar do dia em que o endossante pagou a 
letra ou em que êle próprio foi acionado. 

Artigo 71: 
A interrupção da prescrição só produz efeito em 

relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. 
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CAPÍTULO XII 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 72: 
O pagamento de uma letra cujo vencimento recai 

em dia feriado legal só pode ser exigido no primeiro dia 
útil seguinte. Da mesma maneira, todos os atos relativos 
a letras, especialmente a apresentação ao aceite e o 
protesto, sòmente podem ser feitos em dia útil. 

Quando um dêsses atos tem de ser realizado 
num determinado prazo, e o último dia dêsse prazo é 
feriado legal, fica o dito prazo prorrogado até ao 
primeiro dia útil que se seguir ao seu têrmo. 

Artigo 73: 
Os prazos legais ou convencionais não 

compreendem o dia que marca o seu início. 
Artigo 74: 
Não são admitidos dias de perdão, quer legal, 

quer judicial. 
 

TÍTULO II 
 

DA NOTA PROMISSÓRIA 
 
Artigo 75: 
A nota promissória contém: 
1 – Denominação “Nota Promissória” inserta 

no próprio texto do título e expressa na língua 
empregada para a redação dêsse título; 

2 – A promessa pura e simples de pagar uma 
quantia determinada; 

3 – A época do pagamento; 
4 – A indicação do lugar em que se deve 

efetuar o pagamento; 
5 – O nome da pessoa a quem ou à ordem de 

quem deve ser paga; 
6 – A indicação da data em que e do lugar 

onde a nota promissória é passada; 
7 – A assinatura de quem passa a nota 

promissória (subscritor). 
Artigo 76: 
O título em que faltam alguns dos requisitos 

indicados no artigo anterior não produzirá efeito como 
nota promissória, salvo nos casos determinados nas 
alíneas seguintes. 

A nota promissória em que se não indique a 
época do pagamento será considerada pagável à 
vista. 

Na falta de indicação especial, o lugar  
onde o título foi passado considera-se como 
sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, 
o lugar do domicílio do subscritor da nota 
promissória. 

A nota promissória que não contenha 
indicação do lugar onde foi passada considera-se 
como tendo-o sido no lugar designado ao lado do 
nome do subscritor. 

Artigo 77: 
São aplicáveis às notas promissórias na 

parte em que não sejam contrárias à natureza 
dêste título, as disposições relativas às letras e 
concernentes: 

Endôsso (artigos 11 a 20); 
Vencimento (artigos 33 a 37); 
Pagamento (artigos 38 a 42); 
Direito de ação por falta de pagamento (artigos 

43 a 50 e 52 a 54); 
Pagamento por intervenção (artigos 55 e 59 a 

63); 
Cópias (artigos 67 e 68); 
Alterações (artigo 69); 
Prescrição (artigos 70 e 71); 
Dias feriados, contagem de prazos  

e interdição de dias de perdão artigos 72  
a 74). 

São igualmente aplicáveis às notas 
promissórias as disposições relativas às letras 
pagáveis no domicílio de terceiro ou numa 
localidade diversa da do domicílio do sacado 
(artigos 4º e 27), a estipulação de juros  
(artigo 5º) as divergências das indicações da 
quantia a pagar (artigo 6º), as conseqüências da 
aposição de uma assinatura nas condições 
indicadas no artigo 7º, as da assinatura de uma 
pessoa que age sem poderes ou excedendo os 
seus poderes (artigo 8º) e a letra em branco 
(artigo 10). 

São também aplicáveis às notas 
promissórias as disposições relativas ao aval 
(artigos 30 a 32); no caso previsto na última 
alínea do artigo 31, se o aval não indicar a 
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pessoa por quem é dado, entender-se-á ser pelo 
subscritor da nota promissória. 

Artigo 78: 
O subscritor de uma nota promissória é 

responsável da mesma forma que o aceitante de 
uma letra. 

As notas promissórias pagáveis a certo têrmo 
de vista devem ser presentes ao visto dos 
subscritores nos prazos fixados no artigo 23. O têrmo 
de vista conta-se da data do visto dado pelo 
subscritor. A recusa do subscritor a dar o seu visto é 
comprovada por um protesto (artigo 25), cuja data 
serve de início ao têrmo de vista. 

 
ANEXO II 

 
Artigo 1º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes pode 

prescrever que a obrigação de inserir nas letras 
passadas no seu território a palavra “letra”, prevista no 
artigo 1º, nº 1º, da lei uniforme, só se aplicará seis meses 
após a entrada em vigor da presente Convenção. 

Artigo 2º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem, 

pelo que respeita às obrigações contraídas em 
matéria de letras no seu território, a faculdade de 
determinar de que maneira pode ser suprida a falta 
de assinatura, desde que por uma declaração 
autêntica escrita na letra se possa constatar a 
vontade daquele que deveria ter assinado. 

Artigo 3º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de não inserir o artigo 10 da 
lei uniforme na sua lei nacional. 

Artigo 4º: 
Por derrogação da alínea primeira do artigo 

31 da lei uniforme, qualquer das Altas Partes 
Contratantes tem a faculdade de admitir a 
possibilidade de ser dado um aval no seu território 
por ato separado em que se indique o lugar  
onde foi feito. 

Artigo 5º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

pode completar o artigo 38 da lei uniforme. 
dispondo que, em relação às letras pagáveis no 
seu território, o portador deverá fazer a 
apresentação no próprio dia do vencimento; a 
inobservância desta obrigação só acarreta 
responsabilidade por perdas e danos. 

As outras Altas Partes Contratantes terão a 
faculdade de fixar as condições em que 
reconhecerão uma tal obrigação. 

Artigo 6º: 
A cada uma das Altas Partes Contratantes 

incumbe determinar, para os efeitos da aplicação da 
última alínea do artigo 38, quais as instituições que, 
segundo a lei nacional, devam ser consideradas 
câmaras de compensação. 

Artigo 7º: 
Pelo que se refere às letras pagáveis no seu 

território, qualquer das Altas Partes Contratantes 
tem a faculdade de sustar, se o julgar necessário, 
em circunstâncias excepcionais relacionadas com 
a taxa de câmbio da moeda nacional, os efeitos da 
cláusula prevista no artigo 41 relativa ao 
pagamento efetivo em moeda estrangeira. A 
mesma regra se aplica no que respeita à emissão 
no território nacional de letras em moedas 
estrangeiras. 

Artigo 8º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 

faculdade de determinar que os protestos a fazer no 
seu território possam ser substituídos por uma 
declaração datada, escrita na própria letra e 
assinada pelo sacado, exceto no caso de o sacador 
exigir no texto da letra, que se faça um protesto com 
as formalidades devidas. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes  
tem igualmente a faculdade de determinar  
que a dita declaração seja transcrita num  
registro público no prazo fixado para  
os protestos. 
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No caso previsto nas alíneas precedentes o 
endôsso sem data presume-se ter sido feito 
anteriormente ao protesto. 

Artigo 9º: 
Por derrogação da alínea terceira do artigo 44 da 

lei uniforme, qualquer das Altas Partes Contratantes 
tem a faculdade de determinar que o protesto por falta 
de pagamento deve ser feito no dia em que a letra é 
pagável ou num dos dois dias úteis seguintes: 

Artigo 10: 
Fica reservada para a legislação de cada uma 

das Altas Partes Contratantes a determinação 
precisa das situações jurídicas a que se referem os 
ns. 2º e 3º do artigo 43 e os ns. 5º e 6º do artigo 44 
da lei uniforme. 

Artigo 11: 
Por derrogação dos ns. 2º e 3º do artigo 43 e 

do artigo 74 da lei uniforme, qualquer das Altas 
Partes Contratantes reserva-se a faculdade de 
admitir na sua legislação a possibilidade, para os 
garantes de uma letra que tenham sido acionados, 
de ser concedido um alongamento de prazos, os 
quais não poderão em caso algum ir além da data do 
vencimento da letra. 

Artigo 12: 
Por derrogação do artigo 45 da lei uniforme, 

qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 
faculdade de manter ou de introduzir o sistema  
de aviso por intermédio de um agente público, que 
consiste no seguinte: ao fazer o protesto por falta  
de aceite ou por falta de pagamento, o notário ou  
o funcionário público incumbido dêsse serviço, 
segundo a lei nacional, é obrigado a dar 
comunicação por escrito dêsse protesto às pessoas 
obrigadas pela letra, cujos endereços figuram  
nela, ou que sejam conhecidos do agente que faz o 
protesto, ou sejam indicados pelas pessoas  
que exigiram o protesto. As despesas originadas  
por êsses avisos serão adicionadas às  
despesas do protesto. 

Artigo 13: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 

faculdade de determinar, no que respeita às letras 
passadas e pagáveis no seu território, que a taxa de 
juro a que se referem os ns. 2os. dos artigos 48 e 49 
da lei uniforme poderá ser substituída pela taxa legal 
em vigor no território da respectiva Alta Côrte 
Contratante. 

Artigo 14: 
Por derrogação do artigo 48 da lei uniforme, 

qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a 
faculdade de inserir na lei nacional uma disposição 
pela qual o portador pode reclamar daquêle contra 
quem exerce o seu direito de ação uma comissão 
cujo quantitativo será fixado pela mesma lei nacional. 

A mesma doutrina se aplica, por derrogação 
do artigo 49 da lei uniforme, no que se refere à 
pessoa que, tendo pago uma letra, reclama a sua 
importância aos seus garantes. 

Artigo 15: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 

liberdade de decidir que, no caso de perda de 
direitos ou de prescrição, no seu território subsistirá o 
direito de proceder contra o sacador que não 
constituir provisão ou contra um sacador ou 
endossante que tenha feito lucros ilegítimos. A 
mesma faculdade existe, em caso de prescrição, 
pelo que respeita ao aceitante que recebeu provisão 
ou tenha realizado lucros ilegítimos. 

Artigo 16: 
A questão de saber se o sacador é obrigado a 

constituir provisão à data do vencimento e se o 
portador tem direitos especiais sôbre essa provisão 
está fora do âmbito da lei uniforme. 

O mesmo sucede relativamente a qualquer 
outra questão respeitante às relações jurídicas que 
serviram de base à emissão da letra. 

Artigo 17: 
A cada uma das Altas Partes Contratantes 

compete determinar na sua legislação nacional as cau- 
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sas de interrupção e de suspensão da prescrição das 
ações relativas às letras que seus tribunais são 
chamados a conhecer. 

As outras Altas Partes Contratantes têm a 
faculdade de determinar as condições a que 
subordinarão o conhecimento de tais causas. O 
mesmo sucede quanto ao efeito de uma ação como 
meio de indicação do início do prazo de prescrição, a 
que se refere a alínea terceira do artigo 70 da lei 
uniforme. 

Artigo 18: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 

faculdade de determinar que certos dias úteis sejam 
assimilados aos dias feriados legais, pelo que 
respeita à apresentação ao aceite ou ao pagamento 
e demais atos relativos às letras. 

Artigo 19: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes pode 

determinar o nome a dar nas leis nacionais aos 
títulos a que se refere o art. 75 da lei uniforme ou 
dispensar êsses títulos de qualquer denominação 
especial, uma vez que contenham a indicação 
expressa de que são à ordem. 

Artigo 20: 
As disposições dos arts. 1º a 18 do presente 

anexo, relativas às letras, aplicam-se igualmente às 
notas promissórias. 

Artigo 21: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de limitar à obrigação 
assumida, em virtude do art. 1º da Convenção, 
exclusivamente às disposições relativa às letras, 
não introduzindo no seu território as disposições 
sôbre notas promissórias constantes do Título II 
da lei uniforme. Neste caso, a Alta Parte 
Contratante que fizer uso desta será considerada 
parte contratante apenas pelo que respeita às 
letras. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes 
reserva-se igualmente a faculdade de compilar 
num regulamento especial as disposições 
relativas às notas promissórias, regu- 
 

lamento que será inteiramente conforme as 
estipulações do Título II da lei uniforme e que deverá 
reproduzir as disposições sôbre letras referidas no 
mesmo título, sujeitas apenas às modificações 
resultantes dos arts. 75, 76, 77 e 78 da lei uniforme e 
dos arts. 19 e 20 do presente Anexo. 

Artigo 22: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 

faculdade de tomar medidas excepcionais de ordem 
geral relativas à prorrogação dos prazos relativos a 
atos tendentes à conservação de direitos e à 
prorrogação do vencimento das letras. 

Artigo 23: 
Cada uma das Altas Partes Contratantes obriga-

se a reconhecer as disposições adotadas por qualquer 
das outras Altas Partes Contratantes em virtude dos arts. 
1º a 4º, 6º, 8º a 16 e 18 a 21 do presente Anexo. 

 
Protocolo 

 
Ao assinar a Convenção datada de hoje, 

estabelecendo uma lei uniforme em matéria de letras e 
notas promissórias, os abaixo-assinados, devidamente 
autorizados, acordaram nas disposições seguintes: 

 
A 

 
Os Membros da Sociedade das Nações e os 

Estados não membros que não tenham podido efetuar 
antes de 1 de setembro de 1932 o depósito da 
ratificação da referida Convenção obrigam-se a enviar, 
dentro de quinze dias, a contar daquela data, uma 
comunicação ao Secretariado Geral da Sociedade das 
Nações, dando-lhe a conhecer a situação em que se 
encontram no que diz respeito à ratificação. 

 
B 

 
Se, em 1 de novembro de 1932, não  

se tiverem verificado as condições previstas  
na alínea primeira do artigo 6º para a entrada  
em vigor da Convenção, o Secretário 
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Geral da Sociedade das Nações convocará uma 
reunião dos Membros da Sociedade das Nações 
e dos Estados não Membros que tenham 
assinado a convenção ou a ela tenham aderido, a 
fim de serem examinadas a situação e as 
medidas que porventura devam ser tomadas para 
a resolver. 

 
C 

 
As Altas Partes Contratantes comunicar-se-

ão reciprocamente, a partir da sua entrada em 
vigor, as disposições legislativas promulgadas nos 
respectivos territórios para tornar efetiva a 
Convenção. 

Em fé do que os Plenipotenciários acima 
mencionados assinaram o presente Protocolo. 

Feito em Genebra, aos sete de junho  
de mil novecentos e trinta, num só exemplar,  
que será depositado nos arquivos do 
Secretariado da sociedade das Nações;  
será transmitida cópia autêntica a todos os 
Membros da Sociedade das Nações e a todos os 
Estados não Membros representados na 
Conferência. 

Alemanha – 
Leo Quassowski 
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann 
Áustria – 
Dr. Strobele 
Bélgica – 
Vte. P. Poullet de Ia Vallée-Poussin 
Brasil – 
Deoclécio de Campos 
Colômbia – 
A. J. Restrepo 
Dinamarca – 
A. Helper 
V. Eigtved 
Cidade Livre de Dantzig – 
Sulkowski 
Equador – 
Alej. Gastelú 
Espanha – 
Juan Gómez Montejo 
Finlândia – 
F. Gronvall 

França – 
J. Percerou 
Grécia 
R. Raphael 
Hungria – 
Dr. Baranyai Zoltán 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Japão – 
M. Ohno 
T. Shimada 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
Noruega – 
Stub Holmboe 
Holanda – 
Molengraaff 
Peru – 
J. M. Barreto 
Polônia – 
Sulkowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
Suécia – 
E. Marks von Wurtembert 
Birger Ekeberg 
Suíça – 
Vischer 
Tchecoslováquia – 
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky 
Turquia – 
Ad referendum 
Mahmed Munir 
Iugoslávia – 
I. Choumenkovitch 
 
CONVENÇÃO PARA A ADOÇÃO DE UMA 

LEI UNIFORME EM MATÉRIA DE CHEQUES 
 
O Presidente do Reich Alemão; o Presidente 

Federal da República Austríaca; Sua Majestade o Rei 
dos Belgas; Sua Majestade o Rei da Dinamarca e da 
Islândia; o Presidente da República da Polônia pela 
Cidade Livre de Dantzig; o Presidente da República do 
Equador; Sua Majestade o Rei da Espanha; o 
Presidente da República da Finlândia; o Presidente da 
República Francesa; o Presidente da República 
Helênica; Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino 
da Hungria; Sua Majestade o Rei da Itália; Sua 
Majestade o Imperador do Japão; Sua Alteza Real a 
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Grã-Duquesa do Luxemburgo; o Presidente dos 
Estados Unidos do México; Sua Alteza Sereníssima 
o Príncipe de Mônaco; Sua Majestade a Rainha da 
Holanda; o Presidente da República da Polônia; o 
Presidente da República Portuguêsa; Sua Majestade 
o Rei da Rumânia; Sua Majestade o Rei da Suécia; o 
Conselho Federal Suíço; o Presidente da República 
Tchecoslovaca; o Presidente da República Turca; 
Sua Majestade o Rei da Iugoslávia. 

Desejando evitar as dificuldades originadas 
pela diversidade de legislação nos vários países em 
que os cheques circulam e aumentar relações do 
comércio internacional, designaram como seus 
plenipotenciários: 

O Presidente do Reich Alemão: 
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial 

no Ministério da Justiça do Reich; 
O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro de legação 

no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reich; 
O Dr. Erwin Patzold, Conselheiro do Tribunal 

de Schweidnitz. 
O Presidente Federal da República da Áustria: 
O Dr. Guido Strobele, Conselheiro ministerial 

no Ministério Federal da Justiça. 
Sua Majestade o Rei dos Belgas: 
O Sr. J. de la Vallée Poussin, Secretário Geral 

Honorário do Ministério das Ciências e das Artes. 
Sua Majestade o Rei da Dinamarca e da 

Islândia: 
O Sr. Axel Helper, Conselheiro Ministerial no 

Ministério do Comércio e da Indústria; 
O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor da 

“Privatbanken”, em Copenhague. 
O Presidente da República da Polônia, pela 

Cidade Livre de Dantzig: 
O Sr. Józef Sulkowski, Professor da 

Universidade de Poznan, Membro da Comissão 
de codificação da Polônia. 

O Presidente da República do Equador: 
O Dr. Alejandro Gastelú, Cônsul em Genebra. 
Sua Majestade o Rei da Espanha: 
O Professor Francisco Bernis, Secretário Geral 

do Conselho Supremo Bancário. 
O Presidente da República da Finlândia: 
O Sr. Filip Grönvall, Conselheiro de Estado, 

Membro do Supremo Tribunal Administrativo. 
O Presidente da República Francesa: 
O Sr. Louis-Jean Percerou, Professor da 

Faculdade de Direito da Universidade de Paris. 
O Presidente da República Helênica: 
O Sr. R. Raphäel, Delegado Permanente junto 

da Sociedade das Nações; 
O Sr. A. Contoumas, primeiro Secretário da 

Delegação permanente junto da Sociedade das 
Nações. 

Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino 
da Hungria: 

O Sr. Jean Pelényi, Ministro residente, Chefe 
da Delegação real junto da Sociedade das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Itália: 
O Sr. Amedeo Giannini, Conselheiro de 

Estado, Ministro Plenipotenciário de 1ª classe; 
O Sr. Giavanni Zappalà, Advogado, Chefe de 

Divisão no Ministério das Finanças. 
Sua Majestade o Imperador do Japão: 
O Sr. Nobutaro Kawashima, Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do 
Presidente da República Helênica; 

O Sr. Ukitsi Tanaka, Juiz do Supremo Tribunal 
do Japão. 

Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do 
Luxemburgo: 

O Sr. Charles G. Vermaire, Cônsul em Genebra. 
O Presidente dos Estados Unidos do México: 
O Sr. Antônio Castro-Leal, Observador junto 

da Sociedade das Nações. 
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Sua Alteza Sereníssima o Príncipe de 
Mônaco: 

O Sr. Conrad E. Hentsch, Cônsul Geral do 
Principado em Genebra. 

Sua Majestade o Rei da Noruega: 
O Sr. C. Stub Holmboe, Advogado do 

Supremo Tribunal. 
Sua Majestade a Rainha da Holanda: 
O Dr. J. Kosters, Conselheiro no Supremo 

Tribunal de Justiça, antigo professor da Universidade 
de Groningue. 

O Presidente da República da Polônia. 
O Sr. Józef Sulkowski, Professor da 

Universidade de Poznan, Membro da Comissão de 
Codificação da Polônia. 

O Presidente da República Portuguesa: 
O Dr. José Caeiro da Mata, Reitor da 

Universidade de Lisboa, Professor da Faculdade de 
Direito, Diretor do Banco de Portugal e Juiz Suplente. 
do Tribunal Permanente de Justiça Internacional. 

Sua Majestade o Rei da Rumânia: 
O Sr. Constantin Antoniade, Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto da 
Sociedade das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Suécia: 
O Barão Erik Teodor Marks von Würtemberg, 

Presidente do Tribunal da Relação de Estocolmo, 
antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros; 

O Sr. L. Birger Ekeberg, antigo Ministro da 
Justiça, Presidente da Comissão de Legislação Civil, 
antigo Conselheiro do Supremo Tribunal; 

O Sr. Knut Dahlberg, antigo Ministro da 
Agricultura, Diretor da Associação dos Bancos Suecos. 

O Conselho Federal Suíço: 
O Dr. Max Vischer, Advogado e Notário, 

Primeiro Secretário da Associação Suíça dos 
Banqueiros, em Basiléia. 

O Dr. O. Hulftegger, Primeiro  
Secretário do Diretório da União 
 

Suíça do Comércio e da Indústria, em Zurich. 
O Presidente da República Tchecoslovaca: 
O Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professor na 

Universidade de Praga, Presidente da Comissão de 
Codificação do Direito Comercial no Ministério da 
Justiça. 

O Presidente da República Turca: 
Cemal Hüsnü bey, Enviado Extraordinário e 

Ministro Plenipotenciário junto do Conselho Federal 
Suíço, antigo Ministro da Instrução Pública. 

Sua Majestade o Rei da Iugoslávia: 
O Sr. I. Choumenkovitch, Ministro 

Plenipotenciário, Delegado Permanente junto da 
Sociedade das Nações. 

Os quais, depois de terem apresentado os 
seus plenos poderes, achados em boa e devida 
forma, acordaram nas disposições seguintes: 

Artigo 1º: 
As Altas Partes Contratantes obrigam-se a 

adotar nos territórios respectivos, quer num dos 
textos originais, quer nas suas línguas nacionais, a 
lei uniforme que constitui o Anexo I da presente 
Convenção. 

Esta obrigação poderá ficar subordinada a 
certas reservas, que deverão eventualmente ser 
formuladas por cada uma das Altas Partes 
Contratantes no momento da sua ratificação ou 
adesão. Estas reservas deverão ser escolhidas entre 
as mencionadas no Anexo II da presente 
Convenção. 

Todavia, as reservas a que se relerem os 
arts. 9º, 22, 27 e 30 do citado Anexo II poderão ser 
feitas posteriormente à ratificação ou adesão, 
desde que sejam notificadas ao Secretário Geral da 
Sociedade das Nações, o qual imediatamente 
comunicará o seu texto aos Membros da Sociedade 
das Nações e aos Estados não membros em cujo 
nome tenha sido ratificada a presente Convenção 
ou que a ela tenham aderido. Essas reservas só 
 ] 
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produzirão efeitos noventa dias depois de o 
Secretário Geral ter recebido a referida notificação. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes 
poderá, em caso de urgência, fazer uso, depois da 
ratificação ou da adesão, das reservas indicadas nos 
arts. 17 e 28 do referido Anexo II. Neste caso deverá 
comunicar essas reservas direta e imediatamente a 
tôdas as outras Altas Partes Contratantes e ao 
Secretário Geral da Sociedade das Nações. Esta 
notificação produzirá os seus efeitos dois dias depois 
de recebida a dita comunicação pelas Altas Partes 
Contratantes. 

Artigo 2º: 
A lei uniforme não será aplicável no território 

de cada uma das Altas Partes Contratantes aos 
cheques já passados à data da entrada em vigor da 
presente Convenção. 

Artigo 3º: 
A presente Convenção, cujos textos francês e 

inglês farão ambos, igualmente fé, terá a data de hoje. 
Poderá ser ulteriormente assinada, até 15 de 

julho de 1931, em nome de qualquer Membro da 
Sociedade das Nações e qualquer Estado não 
Membro. 

Artigo 4º: 
A presente Convenção será ratificada. 
Os instrumentos de ratificação serão 

transmitidos, antes de 1 de setembro de 1933, ao 
Secretário Geral da Sociedade das Nações, que 
notificará imediatamente do seu depósito todos os 
Membros da Sociedade das Nações e os Estados não 
Membros em nome dos quais a presente Convenção 
tenha sido assinada ou que a ela tenham aderido. 

Artigo 5º: 
A partir de 15 de julho de 1931, qualquer 

Membro da Sociedade das Nações e qualquer 
Estado não Membro poderá aderir à presente 
Convenção. 

Esta adesão efetuar-se-á por meio de notificação 
ao Secretário Geral da Sociedade das Nações, 
 

que será depositada nos arquivos do Secretariado. 
O Secretário Geral notificará imediatamente 

dêsse depósito todos os Membros da Sociedade das 
Nações e os Estados não Membros em nome dos 
quais a presente Convenção tenha sido assinada ou 
que a ela tenham aderido. 

Artigo 6º: 
A presente Convenção sòmente entrará em 

vigor depois de ter sido ratificada ou de a ela 
terem aderido sete Membros da Sociedade das 
Nações ou Estados não Membros, entre os quais 
deverão figurar três dos Membros da Sociedade 
das Nações com representação permanente no 
Conselho. 

Começará a vigorar noventa dias depois de 
recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações a sétima ratificação ou adesão, em 
conformidade com o disposto na alínea primeira do 
presente artigo. 

O Secretário Geral da Sociedade das Nações, 
nas notificações previstas nos arts. 4º e 5º, fará 
menção especial de terem sido recebidas as 
ratificações ou adesões a que se refere a alínea 
primeira do presente artigo. 

Artigo 7º: 
As retificações ou adesões, após a entrada em 

vigor da presente Convenção, em conformidade, 
com o disposto no artigo 6º produzirão os  
seus efeitos noventa dias depois da data da sua 
recepção pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações. 

Artigo 8º: 
Exceto nos casos de urgência, a presente 

Convenção não poderá ser denunciada antes de 
decorrido um prazo de dois anos a contar da data em 
que tiver começado a vigorar para o Membro da 
Sociedade das Nações ou para o Estado não 
Membro que a denuncie; esta denúncia produzirá os 
seus efeitos noventa dias depois de recebida pelo 
Secretário Geral a respectiva notificação. 
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Qualquer renúncia será imediatamente 
comunicada pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações a tôdas as Altas Partes Contratantes. 

Nos casos de urgência a Alta Parte 
Contratante que efetuar a denúncia comunicará êsse 
fato direta e imediatamente a tôdas as outras Altas 
Partes Contratantes, e a denúncia produzirá os seus 
efeitos dois dias depois de recebida a dita 
comunicação pelas respectivas Altas Partes 
Contratantes. A Alta Parte Contratante que fizer a 
denúncia nestas condições dará igualmente 
conhecimento da sua decisão ao Secretário Geral da 
Sociedade das Nações. 

Qualquer denúncia só produzirá efeitos em 
relação à Alta Parte Contratante em nome da qual 
ela tenha sido feita. 

Artigo 9º: 
Decorrido um prazo de quatro anos da entrada 

em vigor da presente Convenção, qualquer Membro 
da Sociedade das Nações ou Estado não Membro a 
ela ligado poderá formular ao Secretário Geral da 
Sociedade das Nações um pedido de revisão 
 de algumas ou de tôdas as disposições da 
Convenção. 

Se êste pedido, comunicado aos outros 
Membros ou Estados não Membros para os quais a 
Convenção estiver então em vigor, fôr apoiado 
dentro do prazo de um ano por seis, pelo menos, de 
entre êles, o Conselho da Sociedade das Nações 
decidirá se deve ser convocada uma Conferência 
para aquêle fim. 

Artigo 10: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

poderá declarar no momento da assinatura,  
da ratificação ou da adesão que aceitando a 
presente Convenção, não assume nenhuma 
obrigação pelo que respeita a tôdas ou  
parte das suas colônias, protetorados ou territó- 
 

rios sob a sua soberania ou mandato, caso em que a 
presente Convenção se não aplicará aos territórios 
mencionados nessa declaração. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes 
poderá, posteriormente, comunicar ao Secretário 
Geral da Sociedade das Nações o seu desejo de que 
a presente Convenção se aplique a todos ou parte 
dos seus territórios que tenham sido objeto da 
declaração prevista na alínea precedente, e nesse 
caso a presente Convenção aplicar-se-á aos 
territórios mencionados nessa comunicação noventa 
dias depois desta ter sido recebida pelo Secretário 
Geral da Sociedade das Nações. 

As Altas Partes Contratantes reservam-se 
igualmente o direito, nos têrmos do art. 8º, de 
denunciar a presente Convenção pelo que se refere 
a tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou 
territórios sob a sua soberania ou mandato. 

Artigo 11: 
A presente Convenção será registrada pelo 

Secretário Geral da Sociedade das Nações desde 
que entre em vigor. 

Em fé do que, os Plenipotenciários acima 
designados assinaram a presente Convenção. 

Feito em Genebra, aos dezenove de março de 
mil novecentos e trinta e um, num só exemplar, que 
será depositado nos arquivos do Secretariado da 
Sociedade das Nações. Será transmitida cópia 
autêntica a todos os Membros da Sociedade das 
Nações e a todos os Estados não membros 
representados na Conferência. 

Alemanha – 
L. Quassowski 
Dr. Albrecht 
Erwin Patzold 
Áustria – 
Dr. Guido Strobele  
Bélgica – 
De Ia Vallée Poussin 
Dinamarca – 
Helper 
V. Eigtved 
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Cidade Livre de Dantzig – 
Józef Sulkowski 
Equador – 
Alej. Gastelú 
Espanha – 
Francisco Bernis 
Finlândia – 
F. Grünvall 
França – 
J. Percerou 
Grécia – 
R. Raphäel 
A. Contoumas 
Hungria – 
Pelényi 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappalà 
Japão – 
N. Kawashima 
Ukitsu Tanaka 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
México – 
Antonio Castro-Leal 
Mônaco 
C. Hentsch 
Ad referendum 
Noruega – 
Stub Holmboe 
Holanda – 
J. kosters 
Polônia – 
Jósef Sulkowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
Rumânia – 
C. Antoniade 
Suécia –  
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg 
k. Dahlberg 
Sob reserva de ratificação por S. M. o Rei da 

Suécia, com a aprovação do Riksdag. 
Suíça – 
Vischer 
Hulftegger 
Tchecoslováquia – 
Dr. Karel Hermann-Otavsky 
Turquia – 
Cemal Husnu 
Iugoslávia – 
I. Choumenkovitch 

ANEXO I 
 

Lei uniforme relativa ao cheque 
 

CAPÍTULO I 
 
DA EMISSÃO E FORMA DO CHEQUE 

 
Artigo 1º: 
O cheque contém: 
1º – A palavra “cheque” inserta no próprio 

texto do título e expressa na língua empregada para 
a redação dêsse título; 

2º – O mandato puro e simples de pagar uma 
quantia determinada; 

3º – O nome de quem deve pagar  
(sacado); 

4º – A indicação do lugar em que o pagamento 
se deve efetuar; 

5º – A indicação da data em que e do lugar 
onde o cheque é passado; 

6º – A assinatura de quem passa o cheque 
(sacador). 

Artigo 2º: 
O título a que faltar qualquer dos requisitos 

enumerados no artigo precedente não produz efeito 
como cheque, salvo nos casos determinados nas 
alíneas seguintes: 

Na falta de indicação especial, o lugar 
designado ao lado do nome do sacado considera-
se como sendo o lugar de pagamento. Se forem 
indicados vários lugares ao lado do nome do 
sacado, o cheque é pagável no primeiro lugar 
indicado. 

Na ausência destas indicações ou de 
qualquer outra indicação, o cheque é pagável no 
lugar em que o sacado tem o seu estabelecimento 
principal. 

O cheque sem indicação do lugar da sua 
emissão considera-se passado no lugar designado 
ao lado do nome do sacador. 

Artigo 3º: 
O cheque é sacado sôbre um banqueiro 

que tenha fundos à disposição do sacador  
e em harmonia com uma convenção expressa ou 
tácita, segundo a qual o sacador tem o direito de 
dispor dêsses fundos por meio de cheque. 
 A validade do título como cheque não 
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fica, todavia, prejudicada no caso de inobservância 
destas prescrições. 

Artigo 4º: 
O cheque não pode ser aceito. A menção de 

aceite lançada no cheque considera-se como não 
escrita. 

Artigo 5º: 
O cheque pode ser feito pagável: 
A uma determinada pessoa, com ou sem 

cláusula expressa “à ordem”; 
A uma determinada pessoa, com a cláusula 

“não à ordem”, ou outra equivalente; 
Ao portador. 
O cheque passado a favor duma determinada 

pessoa, mas que contenha a menção “ou ao 
portador”, ou outra equivalente, é considerado como 
cheque ao portador. 

O cheque sem indicação do beneficiário é 
considerado como cheque ao portador. 

Artigo 6º: 
O cheque pode ser passado à ordem do 

próprio sacador. 
O cheque pode ser sacado por conta de 

terceiro. 
O cheque não pode ser passado sôbre o 

próprio sacador, salvo no caso em que se trate dum 
cheque sacado por um estabelecimento sôbre outro 
estabelecimento, ambos pertencentes ao mesmo 
sacador. 

Artigo 7º: 
Considera-se como não escrita qualquer 

estipulação de juros inserta no cheque. 
Artigo 8º: 
O cheque pode ser pagável no domicílio de 

terceiro, quer na localidade onde o sacado tem o seu 
domicílio, quer numa outra localidade, sob a 
condição no entanto de que o terceiro seja 
banqueiro. 

Artigo 9º: 
O cheque cuja importância fôr expressa por 

extenso e em algarismos, vale, em caso de 
divergência, pela quantia designada por extenso. 

O cheque cuja importância fôr expressa várias 
vêzes, quer por extenso, quer em algarismos, vale, em 
 

caso de divergência, pela menor quantia indicada. 
Artigo 10: 
Se o cheque contém assinaturas de pessoas 

incapazes de se obrigarem por cheque, assinaturas 
falsas, assinaturas de pessoas fictícias, ou 
assinaturas que por qualquer outra razão não 
poderiam obrigar as pessoas que assinaram o 
cheque, ou em nome das quais êle foi assinado, as 
obrigações dos outros signatários não deixam por 
êsse fato de ser válidas. 

Artigo 11: 
Todo aquêle que apuser a sua assinatura num 

cheque, como representante duma pessoa, para 
representar a qual não tinha de fato poderes, fica 
obrigado em virtude do cheque e, se o pagar, tem os 
mesmos direitos que o pretendido representado. A 
mesma regra se aplica ao representante que tenha 
excedido os seus poderes. 

Artigo 12: 
O sacador garante o pagamento. Considera-se 

como não escrita qualquer declaração pela qual o 
sacador se exima a esta garantia. 

Artigo 13: 
Se um cheque incompleto no momento de 

ser passado tiver sido completado contràriamente 
aos acordos realizados, não pode a inobservância 
dêsses acordos ser motivo de oposição ao 
portador, saIvo se êste tiver adquirido o cheque de 
má fé, ou adquirindo-o, tenha cometido uma falta 
grave. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA TRANSMISSÃO 

 
Artigo 14: 
O cheque estipulado pagável a favor duma 

determinada pessoa, com ou sem cláusula 
expressa “à ordem”, é transmissível por via de 
endôsso. 

O cheque estipulado pagável a favor duma 
determinada pessoa, com a cláusula “não à ordem” 
ou outra, equivalente, só é transmissível pela forma e 
com os efeitos duma cessão ordinária. 
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O endôsso pode ser feito mesmo a favor do 
sacador ou de qualquer outro co-obrigado. Essas 
pessoas podem endossar novamente o cheque. 

Artigo 15: 
O endôsso deve ser puro e simples. 

Considera-se como não escrita qualquer condição a 
que êle esteja subordinado. 

É nulo o endôsso parcial. 
É nulo igualmente o endôsso feito pelo 

sacado. 
O endôsso ao portador vale como endôsso em 

branco. 
O endôsso ao sacado só vale como quitação, 

salvo no caso de o sacado ter vários 
estabelecimentos e de o endôsso ser feito em 
benefício de um estabelecimento diferente daquele 
sôbre o qual o cheque foi sacado. 

Artigo 16: 
O endôsso deve ser escrito no cheque ou 

numa fôlha ligada a êste (anexo). Deve ser assinado 
pelo endossante. 

O endôsso pode não designar o beneficiário 
ou consistir simplesmente na assinatura do 
endossante (endôsso em branco). Neste último caso 
o endôsso, para ser válido, deve ser escrito no verso 
do cheque ou na fôlha anexa. 

Artigo 17: 
O endôsso transmite todos os direitos 

resultantes do cheque. 
Se o endôsso é em branco, o portador pode: 
1º – Preencher o espaço em branco, quer com 

o seu nome, quer com o nome de outra pessoa; 
2º – Endossar o cheque de novo em branco ou 

a outra pessoa; 
3º – Transferir o cheque a um terceiro sem 

preencher o espaço em branco nem o endossar. 
Artigo 18: 
Salvo estipulação em contrário, o endossante 

garante o pagamento. 
O endossante pode proibir um novo endôsso, 

e neste caso não garante o pagamento às pessoas a 
quem o cheque fôr posteriormente endossado. 

Artigo 19: 
O detentor de um cheque endossável é 

considerado portador legítimo se justifica o seu 
direito por uma série ininterrupta de endossos, 
mesmo se o último fôr em branco. Os endossos 
riscados são, para êste efeito, considerados como 
não escritos. Quando o endôsso em branco é 
seguido de um outro endôsso, presume-se que o 
signatário dêste adquiriu o cheque pelo endôsso em 
branco. 

Artigo 20: 
Um endôsso num cheque passado ao 

portador torna o endossante responsável nos 
têrmos das disposições que regulam o direito de 
ação, mas nem por isso converte o título num 
cheque à ordem. 

Artigo 21: 
Quando uma pessoa foi por qualquer 

maneira desapossada de um cheque, o detentor a 
cujas mãos êle foi parar – quer se trate de um 
cheque ao portador, quer se trate de um cheque 
endossável em relação ao qual o detentor 
justifique o seu direito pela forma indicada no art. 
19 – não é obrigada a restituí-lo, a não ser que o 
tenha adquirido de má fé ou que, adquirindo-o, 
tenha cometido uma falta grave. 

Artigo 22: 
As pessoas acionadas em virtude de um 

cheque não podem opor ao portador as exceções 
fundadas sôbre as relações pessoais delas com o 
sacador, ou com os portadores anteriores, salvo se o 
portador ao adquirir o cheque tiver procedido 
conscientemente em detrimento do devedor. 

Artigo 23: 
Quando um endôsso contém a menção 

“valor a cobrar” (valeur en recouvrement), “para 
cobrança” (pour encaissement), “por procuração” 
(par procuration), ou qualquer outra menção que 
implique um simples mandato, o portador pode 
exercer todos os direitos resultantes do cheque, 
mas só pode endossá-lo na qualidade de 
procurador. 
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Os co-obrigados neste caso só podem invocar 
contra o portador as exceções que eram oponíveis 
ao endossante. 

O mandato que resulta de um endôsso por 
procuração não se extingue por morte ou pela 
superveniência de incapacidade legal do mandatário. 

Artigo 24: 
O endôsso feito depois de protesto ou duma 

declaração equivalente, ou depois de terminado o 
prazo para apresentação, produz apenas os efeitos 
de uma cessão ordinária. 

Salvo prova em contrário, presume-se que um 
endôsso sem data haja sido feito antes do protesto 
ou das declarações equivalentes, ou antes de findo o 
prazo indicado na alínea precedente. 
 

CAPÍTULO III 
 

DO AVAL 
 
Artigo 25: 
O pagamento dum cheque pode ser garantido 

no todo ou em parte do seu valor por um aval. 
Esta garantia pode ser dada por um terceiro, 

excetuado o sacado, ou mesmo por um signatário do 
cheque. 

Artigo 26: 
O aval é dado sôbre o cheque ou sôbre a fôlha 

anexa. 
Exprime-se pelas palavras “bom para aval”, ou 

por qualquer outra fórmula equivalente; é assinado 
pelo avalista. 

Considera-se como resultante da simples 
aposição da assinatura do avalista na face do 
cheque, exceto quando se trate da assinatura do 
sacador. 

O aval deve indicar a quem é prestado. Na 
falta desta indicação considera-se prestado ao 
sacador. 

Artigo 27: 
O avalista é obrigado da mesma forma que a 

pessoa que êle garante. 
A sua responsabilidade subsiste ainda mesmo 

que a obrigação que êle garantiu fôsse nula por qual- 

quer razão que não seja um vício de forma. 
Pagando o cheque, o avalista adquire os 

direitos resultantes dêle contra o garantido e contra 
os obrigados para com êste em virtude do cheque. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DA APRESENTAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 
Artigo 28: 
O cheque é pagável à vista. Considera- 

se como não escrita qualquer menção em 
contrário. 

O cheque apresentado a pagamento antes do 
dia indicado como data da emissão é pagável no dia 
da apresentação. 

Artigo 29: 
O cheque pagável no país onde foi passado 

deve ser apresentado a pagamento no prazo de oito 
dias. 

O cheque passado num país diferente daquele 
em que é pagável deve ser apresentado 
respectivamente num prazo de vinte dias ou de 
setenta dias, conforme o lugar de emissão e o lugar 
de pagamento se encontrem situados na mesma ou 
em diferentes partes do mundo. 

Para êste efeito os cheques passados num 
país europeu e pagáveis num país à beira do 
Mediterrâneo, ou vice-versa, são considerados 
como passados e pagáveis na mesma parte do 
mundo. 

Os prazos acima indicados começam a  
contar-se do dia indicado no cheque como data da 
emissão. 

Artigo 30: 
Quando o cheque fôr passado num lugar e 

pagável noutro em que se adote um calendário 
diferente, a data da emissão será o dia 
correspondente no calendário do lugar do 
pagamento. 

Artigo 31: 
A apresentação do cheque a uma câmara de 

compensação equivale à apresentação a 
pagamento. 
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Artigo 32: 
A revogação do cheque só produz efeito 

depois de findo o prazo de apresentação. 
Se o cheque não tiver sido revogado, o sacado 

pode pagá-lo mesmo depois de findo o prazo. 
Artigo 33: 
A morte do sacador ou a sua incapacidade 

posterior à emissão do cheque não invalidam os 
efeitos dêste. 

Artigo 34: 
O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que 

êste lhe seja entregue munido de recibo passado 
pelo portador. 

O portador não pode recusar um pagamento 
parcial. 

No caso de pagamento parcial, o sacado 
pode exigir que dêsse pagamento se faça menção 
no cheque e que lhe seja entregue o respectivo 
recibo. 

Artigo 35: 
O sacado que paga um cheque endossável é 

obrigado a verificar a regularidade da sucessão 
 dos endossos, mas não a assinatura dos 
endossantes. 

Artigo 36: 
Quando um cheque é pagável, numa moeda 

que não tem curso no lugar do pagamento, a sua 
importância pode ser paga, dentro do prazo da 
apresentação do cheque, na moeda do País em que 
é apresentado, segundo o seu valor no dia do 
pagamento. Se o pagamento não foi efetuado à 
apresentação, o portador pode, à sua escolha, pedir 
que o pagamento da importância do cheque na 
moeda do País em que é apresentado seja efetuado 
ao câmbio, quer do dia da apresentação, quer do dia 
do pagamento. 

A determinação do valor da moeda estrangeira 
será feita segundo os usos do lugar de pagamento. 
O sacador pode, todavia, estipular que a soma a 
pagar seja calculada segundo uma taxa indicada no 
cheque. 

As regras acima indicadas não se  
aplicam ao caso em que o sa- 
 

cador tenha estipulado que o pagamento deverá ser 
efetuado numa certa moeda especificada (cláusula 
de pagamento efetivo em moeda estrangeira). 

Se a importância do cheque fôr indicada numa 
moeda que tenha a mesma denominação mas valor 
diferente no país de emissão e no pagamento, 
presume-se que se fêz referência à moeda do lugar 
de pagamento. 

 
CAPÍTULO V 

 
DOS CHEQUES CRUZADOS E CHEQUES A 

LEVAR EM CONTA 
 
Artigo 37: 
O sacador ou o portador dum cheque podem 

cruzá-lo, produzindo assim os efeitos indicados no 
artigo seguinte. 

O cruzamento efetua-se por meio de duas 
linhas paralelas traçadas na face do cheque e pode 
ser geral ou especial. 

O cruzamento é geral quando consiste apenas 
nos dois traços paralelos, ou entre êles está escrita a 
palavra “banqueiro” ou outra equivalente; é especial 
quando tem escrito entre os dois traços o nome dum 
banqueiro. 

O cruzamento geral pode ser convertido em 
cruzamento especial, mas êste não pode ser 
convertido em cruzamento geral. 

A inutilização do cruzamento ou do nome do 
banqueiro indicado considera-se como não feita. 

Artigo 38: 
Um cheque com cruzamento geral só pode ser 

pago pelo sacado a um banqueiro ou a um cliente do 
sacado. 

Um cheque com cruzamento especial só pode 
ser pago pelo sacado ao banqueiro designado, ou se 
êste é o sacado, ao seu cliente. O banqueiro 
designado pode, contudo, recorrer a outro banqueiro 
para liquidar o cheque. 

Um banqueiro só pode adquirir um cheque 
cruzado a um dos seus clientes ou a outro 
banqueiro. Não pode cobrá-lo por conta doutras 
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pessoas que não sejam as acima indicadas. 

Um cheque que contenha vários cruzamentos 
especiais só poderá ser pago pelo sacado no caso 
de se tratar de dois cruzamentos, dos quais um para 
liquidação por uma câmara de compensação. 

O sacado ou o banqueiro que deixar de 
observar as disposições acima referidas é 
responsável pelo prejuízo que daí possa resultar até 
uma importância igual ao valor do cheque. 

Artigo 39: 
O sacador ou o portador dum cheque podem 

proibir o seu pagamento em numerário, inserindo na 
face do cheque transversalmente a menção “para 
levar em conta”, ou outra equivalente. 

Neste caso o sacado só pode fazer a 
liquidação do cheque por lançamento de escrita 
(crédito em conta, transferência duma conta para 
outra ou compensação). A liquidação por lançamento 
de escrita vale como pagamento. 

A inutilização da menção “para levar em conta” 
considera-se como não feita. 

O sacado que deixar de observar as 
disposições acima referidas é responsável pelo 
prejuízo que daí possa resultar até uma importância 
igual ao valor do cheque. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DA AÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO 
 
Artigo 40: 
O portador pode exercer os seus direitos de 

ação contra os endossantes, sacador e outros co-
obrigados, se o cheque, apresentado em tempo útil não 
fôr pago e se a recusa de pagamento fôr verificada: 

1º – Quer por um ato formal (protesto); 
2º – Quer por uma declaração do sacado, 

datada e escrita sôbre o cheque, com a indicação do 
dia em que êste foi apresentado; 

3º – Quer por uma declaração  
datada duma câmara de compen- 
 

sação, constatando que o cheque foi apresentado 
em tempo útil e não foi pago. 

Artigo 41: 
O protesto ou declaração equivalente devem 

ser feitos antes de expirar o prazo para a 
apresentação. 

Se o cheque fôr apresentado no último dia do 
prazo, o protesto ou a declaração equivalente podem 
ser feitos no primeiro dia útil seguinte. 

Artigo 42: 
O portador deve avisar da falta de 

pagamento o seu endossante e o sacador, dentro 
dos quatro dias úteis que se seguirem ao dia do 
protesto, ou declaração equivalente ou que 
contiver a cláusula “sem despesas”. Cada um dos 
endossantes deve por sua vez, dentro dos dois 
dias úteis que se seguirem ao da recepção do 
aviso, informar ao seu endossante o aviso que 
recebeu, indicando os nomes e endereços dos que 
enviaram os avisos precedentes, e assim 
sucessivamente até se chegar ao sacador, os 
prazos acima indicados contam-se a partir da 
recepção do aviso precedente. 

Quando, em conformidade com o disposto na 
alínea anterior se avisou um signatário do cheque, 
deve avisar-se igualmente o seu avalista dentro do 
mesmo prazo de tempo. 

No caso de um endossante não ter indicado o 
seu enderêço, ou de o ter feito de maneira ilegível, 
basta que o aviso seja enviado ao endossante que o 
precede. 

A pessoa que tenha de enviar um aviso pode 
fazê-lo por qualquer forma, mesmo pela simples 
devolução do cheque. 

Essa pessoa, deverá provar que o aviso foi 
enviado dentro do prazo prescrito. O prazo 
considerar-se-á como tendo sido observado desde 
que a carta que contém o aviso tenha sido posta no 
Correio dentro dêle. 

A pessoa que não der o aviso 
 dentro do prazo acima indicado 
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não perde os seus direitos. Será responsável pelo 
prejuízo, se o houver, motivado pela sua negligência, 
sem que a responsabilidade possa exceder o valor 
do cheque. 

Artigo 43: 
O sacador, um endossante ou um avalista 

pode, pela cláusula “sem despesas”, “sem protesto”, 
ou outra cláusula equivalente, dispensar o portador 
de estabelecer um protesto ou outra declaração 
equivalente para exercer os seus direitos de ação. 

Essa cláusula não dispensa o portador da 
apresentação do cheque dentro do prazo prescrito, 
nem tampouco dos avisos a dar. A prova da 
inobservância do prazo incumbe àquele que dela se 
prevaleça contra o portador. 

Se a cláusula foi escrita pelo sacador, produz 
os seus efeitos em relação a todos os signatários do 
cheque; se fôr inserida por um endossante ou por um 
avalista, só produz efeito em relação a êste 
endossante ou avalista. Se, apesar da cláusula 
escrita pelo sacador, o portador faz o protesto ou a 
declaração equivalente, as respectivas despesas 
serão por conta dêle. Quando a cláusula emanar de 
um endossante ou de um avalista, as despesas do 
protesto, ou da declaração equivalente, se fôr feito, 
podem ser cobradas de todos os signatários do 
cheque. 

Artigo 44: 
Tôdas as pessoas obrigadas em virtude de um 

cheque são solidàriamente responsáveis para com o 
portador. 

O portador tem o direito de proceder contra 
essas pessoas, individual ou coletivamente, sem 
necessidade de observar a ordem segundo a qual 
elas se obrigaram. 

O mesmo direito tem todo o signatário dum 
cheque que o tenha pago. 

A ação intentada contra um dos co-obrigados 
não obsta ao procedimento contra os outros, embora 
êsses se tivessem obrigado posteriormente àquele 
que foi acionado em primeiro lugar. 

Artigo 45: 
O portador pode reclamar daquele contra o 

qual exerceu o seu direito de ação. 
1º – A importância do cheque não pago; 
2º – Os juros à taxa de 6 por cento desde o dia 

da apresentação; 
3º – As despesas do protesto ou da 

declaração equivalente, as dos avisos feitos e as 
outras despesas. 

Artigo 46: 
A pessoa que tenha pago o cheque pode 

reclamar daqueles que são responsáveis para com 
êle: 

1º – A importância integral que pagou; 
2º – Os juros da mesma importância, à taxa de 

6 por cento, desde o dia em que a pagou; 
3º – As despesas por êle feitas. 
Artigo 47: 
Qualquer dos co-obrigados, contra o qual se 

intentou ou pode ser intentada uma ação, pode 
exigir, desde que reembolse o cheque, a sua entrega 
com o protesto ou declaração equivalente e um 
recibo. 

Qualquer endossante que tenha pago o 
cheque pode inutilizar o seu endôsso e os endossos 
dos endossantes subseqüentes. 

Artigo 48: 
Quando a apresentação do cheque, o seu 

protesto ou a declaração equivalente não puder 
efetuar-se dentro dos prazos indicados por motivo de 
obstáculo insuperável (prescrição legal declarada por 
um Estado qualquer ou outro caso de fôrça maior), 
êsses prazos serão prorrogados. 

O portador deverá avisar imediatamente do 
caso de fôrça maior o seu endossante e fazer 
menção datada e assinada dêsse aviso no cheque 
ou na fôlha anexa; para os demais aplicar-se-ão as 
disposições do art. 42. 

Desde que tenha cessado o caso de fôrça 
maior, o portador deve apresentar imediatamente o 
cheque a pagamento e, caso haja mo- 
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tivo para tal, fazer o protesto ou uma declaração 
equivalente. 

Se o caso de fôrça maior se prolongar além de 
quinze dias a contar da data em que o portador, 
mesmo antes de expirado o prazo para a 
apresentação, avisou o endossante do dito caso de 
fôrça maior, podem promover-se ações sem que haja 
necessidade de apresentação, de protesto ou de 
declaração equivalente. 

Não são considerados casos de fôrça maior 
os fatos que sejam de interêsse puramente 
pessoal do portador ou da pessoa por êle 
encarregada da apresentação do cheque ou 
 de efetivar o protesto ou a declaração 
equivalente. 

 
CAPÍTULO VII 

 
DA PLURALIDADE DE EXEMPLARES 

 
Artigo 49: 
Excetuado o cheque ao portador, qualquer 

outro cheque emitido num país e pagável noutro país 
ou numa possessão ultramarina dêsse país, e vice-
versa, ou ainda emitido e pagável na mesma 
possessão ou em diversas possessões ultramarinas 
do mesmo país, pode ser passado em vários 
exemplares idênticos. Quando um cheque é passado 
em vários exemplares, êsses exemplares devem ser 
numerados no texto do próprio título, pois do 
contrário cada um será considerado como sendo um 
cheque distinto. 

Artigo 50: 
O pagamento efetuado contra um dos 

exemplares é liberatório, mesmo quando não esteja 
estipulado que êste pagamento anula o efeito dos 
outros. 

O endossante que transmitiu os exemplares 
do cheque a várias pessoas, bem como os 
endossantes subseqüentes são responsáveis por 
todos os exemplares por êles assinalados que não 
forem restituídos. 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS ALTERAÇÕES 
 
Artigo 51: 
No caso de alteração do texto dum cheque, os 

signatários posteriores a essa alteração ficam 
obrigados nos têrmos do texto alterado; os signatários 
anteriores são obrigados nos têrmos do original. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DA PRESCRIÇÃO 

 
Artigo 52: 
Tôda a ação do portador contra os endossantes, 

contra o sacador ou contra os demais co-obrigados 
prescreve, decorridos que sejam seis meses, contados 
do têrmo do prazo de apresentação. 

Tôda ação de um dos co-obrigados no 
pagamento de um cheque contra os demais 
prescreve no prazo de seis meses, contados do dia 
em que êle tenha pago o cheque ou do dia em que 
êle próprio foi acionado. 

Artigo 53: 
A interrupção da prescrição só produz efeito em 

relação à pessoa para a qual a interrupção foi feita. 
 

CAPÍTULO X 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 54: 
Na presente lei a palavra “banqueiro” 

compreede também as pessoas ou instituições 
assimiladas por lei aos banqueiros. 

Artigo 55: 
A apresentação e o protesto dum cheque só 

podem efetuar-se em dia útil. 
Quando o último dia do prazo prescrito na 

lei para a realização dos atos relativos ao 
cheque, e principalmente para a sua apre- 
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sentação ou estabelecimento do protesto ou dum ato 
equivalente, fôr feriado legal, êsse prazo é 
prorrogado até ao primeiro dia útil que se seguir ao 
têrmo do mesmo. Os dias feriados intermédios são 
compreendidos na contagem do prazo. 

Artigo 56: 
Os prazos previstos na presente lei não 

compreendem o dia que marca o seu início. 
Artigo 57: 
Não são admitidos dias de perdão, quer legal 

quer judicial. 
 

ANEXO II 
 

Artigo 1º Qualquer das Altas Partes 
Contratantes pode prescrever que a obrigação de 
inserir nos cheques passados no seu território a 
palavra "cheque", prevista no artigo 1º, nº 1, da lei 
uniforme, e bem assim a obrigação, a que se refere o 
nº 5º do mesmo artigo, de indicar o lugar onde o 
cheque é passado, só se aplicarão seis meses após 
a entrada em vigor da presente Convenção. 

Artigo 2º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem, 

pelo que respeita às obrigações contraídas em 
matéria de cheques no seu território, a faculdade de 
determinar de que maneira pode ser suprida a falta 
da assinatura, desde que por uma declaração 
autêntica escrita no cheque se possa constatar a 
vontade daquele que deveria ter assinado. 

Artigo 3º: 
Por derrogação da alínea 3) do artigo 2º da lei 

uniforme qualquer das Partes Contratantes das Altas 
Partes Contratantes tem a faculdade de prescrever 
que um cheque sem indicação do lugar de 
pagamento é considerado pagável no lugar onde foi 
passado. 

Artigo 4º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade, quanto aos cheques 
passados e pagáveis no seu território, de decidir que 
os cheques sacados sôbre pessoas que não sejam 
banqueiros não são válidos como cheques. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes 
reserva-se igualmente a faculdade de inserir  
na sua lei nacional, o artigo 3º da lei uniforme,  
na forma e têrmos que melhor se adaptem ao  
uso que ela fizer das disposições da alínea 
precedente. 

Artigo 5º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes  

tem a faculdade de determinar em que momento 
deve o sacador ter fundos disponíveis em poder  
do sacado. 

Artigo 6º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes  

tem a faculdade de admitir que o sacado inscreva 
sôbre o cheque uma menção de certificação, 
confirmação, visto ou outra declaração equivalente  
e de regular os seus efeitos jurídicos;  
tal menção, não deve ter, porém, o efeito  
dum aceite. 

Artigo 7º: 
Por derrogação dos arts. 5º e 14 da lei 

uniforme, qualquer das Altas Partes Contratantes 
reserva-se a faculdade de determinar, no que 
respeita aos cheques pagáveis no seu território,  
que contenham a cláusula "não transmissível",  
que êles só podem ser pagos aos portadores  
que os tenham recebido com essa  
cláusula. 

Artigo 8º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de decidir se fora  
dos casos previstos no art. 6º da lei uniforme,  
um cheque pode ser sacado sôbre o próprio  
sacador. 

Artigo 9º: 
Por derrogação do art. 6º da lei uniforme, 

qualquer das Altas Partes Contratantes, quer admita 
de uma maneira geral o cheque sacado, sôbre o 
próprio sacador (art. 8º do presente anexo), quer o 
admita sòmente no caso de múltiplos 
estabelecimentos (arts. 6º da lei uniforme), reserva-
se o direito de proibir a emissão ao portador de 
cheques dêste gênero. 
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Artigo 10: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes, por 

derrogação do art. 8º da lei uniforme reserva-se a 
faculdade de admitir que uni cheque possa ser pago 
no domicílio de terceiro que não seja banqueiro. 

Artigo 11: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de não inserir na sua lei 
nacional o art. 13 da lei uniforme. 

Artigo 12: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de não aplicar o artigo 21 da 
lei uniforme pelo que respeita aos territórios. 

Artigo 13: 
Por derrogação do art. 26 da lei uniforme, 

qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 
faculdade de admitir a possibilidade de ser dado um 
aval no seu território por ato separado em que se 
indique o lugar onde foi feito. 

Artigo 14: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de prolongar o prazo fixado 
na alínea 1) do art. 29 da lei uniforme e de 
determinar os prazos da apresentação pelo que 
respeita aos territórios submetidos à sua soberania 
ou autoridade. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes, por 
derrogação da alinea 2) do art. 29 da lei uniforme, 
reserva-se a faculdade de prolongar os prazos 
previstos na referida alínea para os cheques emitidos 
e pagáveis em diferentes partes do mundo ou em 
diferentes países de outra parte do mundo que não 
seja a Europa. 

Duas ou mais das Altas Partes Contratantes 
têm a faculdade, pelo que respeita aos cheques 
passados e pagáveis nos seus respectivos territórios, 
de acordarem entre si uma modificação dos prazos a 
que se refere a alínea 2) do art. 29 da Iei uniforme. 

Artigo 15: 
Para os efeitos da aplicação do  

artigo 31 da lei uniforme, qualquer  
das Altas Partes Contratantes tem 
 

a faculdade de determinar as instituições que, 
segundo a lei nacional, devam ser consideradas 
câmaras de compensação. 

Artigo 16: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes, por 

derrogação do art. 32 da lei uniforme, reserva-se a 
faculdade de, no que respeita aos cheques pagáveis 
no seu território: 

a) admitir a revogação do cheque mesmo 
antes de expirado o prazo de apresentação; 

b) proibir a revogação do cheque mesmo 
depois de expirado o prazo de apresentação. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes  
tem, além disso, a faculdade de determinar  
as medidas a tomar em caso de perda ou  
roubo dum cheque e de regular os seus efeitos 
jurídicos. 

Artigo 17: 
Pelo que se refere aos cheques pagáveis no 

seu território, qualquer das Altas Partes Contratantes 
tem a faculdade de sustar, se o julgar necessário em 
circunstâncias excepcionais relacionadas com a taxa 
de câmbio da moeda nacional, os efeitos da cláusula 
prevista no art. 36 da lei uniforme, relativa ao 
pagamento efetivo em moeda estrangeira. A mesma 
regra se aplica no que respeita à emissão no 
território nacional de cheques em mordas 
estrangeiras. 

Artigo 18: 
Por derrogação dos artigos 37, 38 e 39 da lei 

uniforme, qualquer das Altas Partes Contratantes 
reserva-se a faculdade de só admitir na sua lei 
nacional os cheques cruzados ou os cheques para 
levar em conta. Todavia, os cheques cruzados e 
para levar em conta emitidos no estrangeiro e 
pagáveis no território de uma dessas Altas Partes 
Contratantes serão respectiva. mente considerados 
como cheques para levar em, conta e como cheques 
cruzados. 

Artigo 19: 
A lei uniforme não abrange a questão de saber 

se o portador tem direitos especiais sôbre a provisão 
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e quais são as conseqüências dêsses direitos. 
O mesmo sucede relativamente a qualquer 

outra questão que diz respeito às relações jurídicas 
que serviram de base à emissão do cheque. 

Artigo 20: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de não subordinar a 
apresentação do cheque e ao estabelecimento do 
protesto ou duma declaração equivalente em tempo 
útil à conservação do direito de ação contra o 
sacador, bem como a faculdade de determinar os 
efeitos dessa ação. 

Artigo 21: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de determinar, pelo que 
respeita aos cheques pagáveis no seu território, que 
a verificação da recusa de pagamento, prevista nos 
artigos 40 e 41 da lei uniforme, para a conservação 
do direito de ação deve ser obrigatòriamente feita por 
meio de protesto, com exclusão de qualquer outro 
ato equivalente. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes tem 
igualmente a faculdade de determinar que as 
declarações previstas nos ns. 2º e 3º do art. 40 da lei 
uniforme sejam transcritas num registro público 
dentro do prazo fixado para o protesto. 

Artigo 22: 
Por derrogação do art. 42 da lei uniforme, 

qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 
faculdade de manter ou de introduzir o sistema  
de aviso por intermédio de um agente público,  
que consiste no seguinte: ao fazer o protesto,  
o notário ou o funcionário incumbido dêsse  
serviço, em conformidade com a lei nacional,  
é obrigado a dar comunicação por escrito  
dêsse protesto às pessoas obrigadas pelo  
cheque, cujos endereços figurem nêle, ou sejam 
conhecidos do agente que faz o protesto ou  
sejam indicados, pelas pessoas que exigiram o 
protesto. As despesas originadas por êsses avi- 
 

sos serão adicionadas às despesas do protesto. 
Artigo 23: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 

faculdade de determinar, quanto aos cheques 
passados e pagáveis no seu território, que a taxa de 
juro a que se refere o art. 45, nº 2º, e o art. 46, nº 2º 
da lei uniforme poderá ser substituída pela taxa legal 
em vigor no seu território. 

Artigo 24: 
Por derrogação do art. 45 da lei uniforme, 

qualquer das Altas Partes reserva-se a faculdade  
de inserir na lei nacional uma disposição 
determinando que o importador pode reclamar 
daquele contra o qual exerce o seu direito de ação 
uma comissão cuja importância será fixada pela 
mesma lei nacional. 

Por derrogação do art. 46 da lei uniforme, a 
mesma regra é aplicável à pessoa que, tendo pago o 
cheque, reclama o seu valor aos que para com êle 
são responsáveis. 

Artigo 25: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes  

tem liberdade de decidir que, no caso de perda  
de direitos ou de prescrição, no seu território, 
subsistirá o direito de procedimento contra o  
sacador que não constituir provisão ou contra um 
sacador ou endossante que tenha feito lucros 
ilegítimos. 

Artigo 26: 
A cada uma das Altas Partes Contratantes 

compete determinar na sua legislação nacional as 
causas de interrupção e de suspensão da prescrição 
das ações relativas a cheques que os seus tribunais 
são chamados a conhecer. 

As outras Altas Partes Contratantes têm a 
faculdade de determinar as condições a que 
subordinarão o conhecimento de tais causas. O 
mesmo sucede quanto ao efeito de uma ação como 
meio de indicação do início do prazo de prescrição, a 
que se refere a alínea 2) do art. 52 da lei uniforme 
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Artigo 27: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 

faculdade de determinar que certos dias úteis sejam 
assimilados aos dias feriados legais, pelo que 
respeita ao prazo de apresentação e a todos os atos 
relativos a cheques. 

Artigo 28: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes  

em a faculdade de tomar medidas excepcionais  
de ordem geral relativas ao adiamento do  
pagamento e aos prazos de tempo que dizem 
respeito a atos tendentes a conservação de  
direitos. 

Artigo 29: 
Compete a cada uma das Altas Partes 

Contratantes, para os efeitos da aplicação da lei 
uniforme, determinar as pessoas que devem ser 
consideradas banqueiros e as entidades ou 
instituições que, em virtude da natureza das suas 
funções, devem ser assimiladas a banqueiros. 

Artigo 30: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se o direito de excluir no todo ou em parte, 
da aplicação da lei uniforme os cheques postais e os 
cheques especiais, quer dos Bancos emissores, quer 
das caixas do Tesouro, quer das instituições públicas 
de crédito, na medida em que os instrumentos acima 
mencionados estejam submetidos a uma legislação 
especial. 

Artigo 31: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

compromete-se a reconhecer as disposições 
adotadas por outra das Altas Partes Contratantes em 
virtude dos arts. 1º a 13, 14, alíneas 1) e 2), 15 e 16, 
18 a 25, 27, 29 e 30, do presente Anexo. 

 
Protocolo 

 
Ao assinar a Convenção datada de hoje, 

estabelecendo uma lei uniforme em matéria de 
cheques, os abaixo-assinados, devidamente 
autorizados, acordaram nas disposições seguintes: 

A 
 

Os Membros da Sociedade das Nações e os 
Estados não Membros que não tenham podido 
efetuar antes de 1 de setembro de 1933, o depósito 
da ratificação da referida Convenção, obrigam-se a 
enviar, dentro de quinze dias, a contar daquela data, 
uma comunicação ao Secretário Geral da Sociedade 
das Nações, dando-lhe a conhecer a situação em 
que se encontram no que diz respeito à ratificação. 

 
B 
 

Se em 1 de novembro de 1933 não tiverem 
verificado as condições previstas na alínea 1) do art. 
6º para a entrada em vigor da Convenção, o 
Secretário Geral da Sociedade das Nações 
convocará uma reunião dos Membros da Sociedade 
das Nações e Estados não Membros que tenham 
assinado a Convenção ou a ela tenham aderido, a 
fim de ser examinada a situação e as medidas que 
devam porventura ser tomadas para a resolver. 

 
C 
 

As Altas Partes Contratantes comunicar-se-ão, 
reciprocamente, a partir da sua entrada em vigor, as 
disposições legislativas promulgadas nos respectivos 
territórios para tornar efetiva a Convenção. 

Em fé do que, os Plenipotenciários acima 
mencionados assinaram o presente Protocolo. 

Feito era Genebra, aos dezenove de março de 
mil novecentos e trinta e um, num só exemplar que 
será depositado nos arquivos do Secretariado da 
Sociedade das Nações. Será transmitida cópia 
autêntica a todos os Membros da Sociedade das 
Nações e a todos os Estados não Membros 
representados na Conferência. 

Alemanha – 
L. Quassowski  
Dr. Albrecht  
Erwin Patzold 
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Áustria – 
Dr. Guido Strobele 
Bélgica – 
De La Vallée Poussin 
Dinamarca –  
Helper 
V. Eigtved 
Cidade Livre de Dantzig – 
Jósef Sulkowski 
Equador – 
Alej. Gastelú 
Espanha – 
Francisco Bernis 
Finlândia – 
F. Gronvall 
França – 
J. Percerou 
Grécia – 
R. Raphäel 
A. Contoumas 
Hungria – 
Pelényi 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappalà 
Japão – 
M. Kawashima  
Ukitsu Tanaka 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
México 
Antonio Castro-Leal 
Mônaco – 
C. Hentsch 
Noruega – 
Stub Holmboe 
Holanda – 
J. Kosters 
Polônia – 
Jósef Sulkowski  
Portugal – 
José Caieiro da Mata 
Romênia – 
C. Antoniade 
Suécia – 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg 
K. Dahlberg 
Suíça – 
Vischer 
Huftegger 
Tchecoslováquia – 
Dr. Karel Hermann-Otavsky 
Turquia – 
Cemal Husnu 
Iugoslávia – 
I. Choumenkovitch 

CONVENÇÃO DESTINADA A REGULAR 
CERTOS CONFLITOS DE LEIS EM MATÉRIA DE 

CHEQUES E PROTOCOLO 
 
O Presidente do Reich Alemão; o  

Presidente Federal da República Austríaca; Sua 
Majestade o Rei dos Belgas; Sua Majestade,  
o Rei da Dinamarca e da Islândia; o Presidente  
da República da Polônia, pela Cidade. Livre de 
Dantzig; o Presidente da República do Equador;  
Sua Majestade o Rei da Espanha; o Presidente  
da República da Finlândia; o Presidente da 
República Francesa; o Presidente da República 
Helênica; Sua Alteza Sereníssima o Regente  
do Reino da Hungria; Sua Majestade o Rei  
da Itália; Sua Majestade o Imperador do Japão;  
Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do Luxemburgo;  
o Presidente dos Estados Unidos do México;  
Sua Alteza Sereníssima o Príncipe de Mônaco;  
Sua Majestade o Rei da Noruega; Sua  
Majestade a Rainha da Holanda; o Presidente  
da República da Polônia; o Presidente da  
República Portuguêsa; Sua Majestade o Rei da 
Rumânia; Sua Majestade o Rei da Suécia; o 
Conselho Federal Suíço; o Presidente da  
República Tchecoslovaca; o Presidente da  
República Turca; Sua Majestade o Rei da  
Iugoslávia. 

Desejando adotar disposições para regular 
certos conflitos de leis em matéria de cheques, 
designaram como seus Plenipotenciários: 

O Presidente do Reich Alemão: 
O Sr: Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial 

no Ministério da Justiça do Reich; 
O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro de  

legação no Ministério dos Negócios estrangeiros do 
Reich; 

O Dr. Erwin Patzold, Conselheiro no Tribunal 
de Schweidnitz. 

O Presidente Federal da República da  
Áustria: 

O Dr. Guido Strobele, Conselheiro Ministerial 
no Ministério Federal da Justiça. 
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Sua Majestade o Rei dos Belgas: 
O Sr. J. de la Vallée Poussin, Secretário  

Geral Honorário do Ministério das Ciências e das 
Artes. 

Sua Majestade o Rei da Dinamarca e da 
Islândia: 

O Sr. Axel Helper, Conselheiro Ministerial no 
Ministério do Comércio e da Indústria; 

O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor da 
"Privatbanken", em Copenhague. 

Presidente da República da Polônia, pela 
Cidade Livre de Dantzig: 

O Sr. Jósef Sulkowski, Professor da 
Universidade de Poznan, Membro da Comissão de 
codificação da Polônia. 

O Presidente da República de Equador: 
O Dr. Alejandro Gastelú, Cônsul em  

Genebra. 
Sua Majestade o Rei da Espanha: 
O Professor Francisco Bernis, Secretário Geral 

do Conselho Superior Bancário. 
O Presidente da República da Finlândia: 
O Sr. Filip Grönvall, Conselheiro de  

Estado, Membro do Supremo Tribunal 
Administrativo. 

O Presidente da República Francesa: 
O Sr. Louis-Jean Percerou, Professor da 

Faculdade de Direito da Universidade de  
Paris. 

O Presidente da República Helênica: 
O Sr. Raphäel, Delegado Permanente junto à 

Liga das Nações; 
O Sr. A. Contoumas, primeiro Secretário  

da Delegação Permanente junto à Liga das Nações. 
Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino 

da Hungria. 
O Sr. Jean Pelényi, Ministro residente, Chefe  

da Delegação Permanente junto à Liga das Nações. 
Sua Majestade o rei da Itália: 
O Sr. Amedeo Giannini, Conselheiro de 

Estado, Ministro Plenipotenciário de 1ª classe; 
 

O Sr. Giovanni Zappalà, Advogado, Chefe de 
Divisão no Ministério das Finanças. 

Sua Majestade o Imperador do Japão 
O Sr. Nobutaro Kawashima, Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do 
Presidente da República Helênica; 

O Sr. Ukitsu Tanaka, Juiz do Supremo 
Tribunal do Japão. 

Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do 
Luxemburgo: 

O Sr. Charles Vermaire, Cônsul em Genebra. 
O Presidente dos Estados Unidos do México: 
O Sr. Antônio Castro Leal, Observador junto à 

Liga das Nações. 
Sua Alteza Sereníssima o Príncipe de 

Mônaco: 
O Sr. Conrado E. Hentsch, Cônsul Geral do 

Principado em Genebra. 
Sua Majestade o Rei da Noruega: 
O Sr. C. Stub Holmboe, Advogado do 

Supremo Tribunal. 
Sua Majestade a Rainha da Holanda: 
O Dr. J. Kosters, Conselheiro no Supremo 

Tribunal de Justiça, antigo Professor da Universidade 
de Groningl. 

O Presidente da República da Polônia: 
O Sr. Jósef Sulkowski, Professor da 

Universidade de Poznan, Membro da Comissão de 
codificação da Polônia. 

Presidente da República Portuguêsa: 
Dr. José Caeiro da Mata, Reitor da 

Universidade de Lisboa, Professor da Faculdade de 
Direito, Diretor do Banco de Portugal e Juiz Suplente 
do Tribunal permanente de Justiça Internacional. 

Sua Majestade o Rei da Rumânia: 
O Sr. Constantin Antoniade, Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto à Liga 
das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Suécia: 
O Barão Erik Teodor Marks  

von Würtemberg, Presidente do Tribu- 
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nal de Relação de Estocolmo, antigo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros; 

O Sr. L. Birger Ekeberg, antigo Ministro da 
Justiça, Presidente da Comissão de Legislação Civil, 
antigo Conselheiro do Supremo Tribunal; 

O Sr. Knut Dhlberg, antigo Ministro da 
Agricultura, Diretor da Associação dos Bancos 
Suecos. 

O Conselho Federal Suíço: 
O Dr. Max Vischer, Advogado e Notário, 

primeiro Secretário da Associação Suíça dos 
Banqueiros, em Basiléia. 

O Dr. O. Hulftegger, primeiro Secretário do 
Diretório da União Suíça do Comércio e da Indústria, 
em Zurich. 

O Presidente da República Tchecoslovaca: 
O Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professor na 

Universidade de Praga, Presidente da Comissão de 
codificação do direito comercial no Ministério da 
Justiça. 

O Presidente da República Turca: 
Cemal Hüsnü Bey, Enviado Extraordinário  

e Ministro Plenipotenciário junto do Conselho  
Federal Suíço, antigo Ministro da Instrução  
Pública. 

Sua Majestade o Rei da Iugoslávia: 
O Sr. I. Choumenkovitch, Ministro 

Plenipotenciário, Delegado permanente junto à Liga 
das Nações. 

Os quais, depois de terem apresentado os 
seus plenos poderes, achados em boa e devida 
forma, acordaram nas disposições seguintes: 

Artigo 1º: 
Altas Partes Contratante obrigam-se 

mutuamente a aplicar para a solução dos conflitos de 
leis em matéria de cheques, a seguir enumerados, 
as disposições constantes dos artigos seguintes. 

Artigo 2º: 
A capacidade de uma pessoa para se  

obrigar por virtude de um cheque é regulada pela 
respectiva lei nacional. Se a lei nacional de- 
 

clarar competente a lei de um outro país, será 
aplicada esta última. 

A pessoa incapaz, segundo a lei indicada na 
alínea precedente, é contudo havida como 
vàlidamente obrigada se tiver apôsto a sua 
assinatura em território de um País segundo cuja 
legislação teria sido considerada capaz. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 
faculdade de não reconhecer como válida a 
obrigação contraída em matéria de cheques por um 
dos seus nacionais, desde que para essa obrigação 
ser válida no território das outras Altas Partes 
Contratantes seja necessária a aplicação da alínea 
precedente dêste artigo. 

Artigo 3º: 
A lei do país em que o cheque é pagável 

determina quais as pessoas sôbre as quais pode ser 
sacado um cheque. 

Se, em conformidade com esta lei, o título não 
fôr válido como cheque por causa da pessoa sôbre 
quem é sacado, nem por isso deixam de ser válidas 
as assinaturas nêle apostas em outros países cujas 
leis não contenham tal disposição. 

Artigo 4º: 
A forma das obrigações contraídas em  

matéria de cheques é regulada pela lei do país em 
cujo território essas obrigações tenham sido 
assumidas. Será, todavia, suficiente o cumprimento 
das formas prescritas pela lei do lugar do 
pagamento. 

No entanto, se as obrigações contraídas por 
virtude de um cheque não forem válidas nos têrmos 
da alínea precedente, mas o forem em face da 
legislação do país em que tenha posteriormente sido 
contraída uma outra obrigação, o fato de as 
primeiras obrigações serem irregulares quanto à 
forma não afeta a validade da obrigação posterior. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes tem  
a faculdade de determinar que as obrigações 
contraídas no estrangeiro por um dos seus nacionais, 
em matéria de cheques, serão válidas no seu próprio 
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território em relação a qualquer outro dos seus 
nacionais desde que tenham sido contraídas na 
forma estabelecida na lei nacional. 

Artigo 5º: 
A lei do país em cujo território as obrigações 

emergentes do cheque forem contraídas regula os 
efeitos dessas obrigações. 

Artigo 6º: 
Os prazos para o exercício do direito de ação 

são regulados por todos os signatários pela lei do 
lugar da criação do título. 

Artigo 7º: 
A lei do país em que o cheque é pagável 

regula: 
1º – Se o cheque é necessàriamente à vista 

ou se pode ser sacado a um determinado prazo de 
vista, e também quais os efeitos de o cheque ser 
post-datado; 

2º – O prazo da apresentação; 
3º – Se o cheque pode ser aceito, certificado, 

confirmado ou visado, e quais os efeitos destas 
menções; 

4º – Se o portador pode exigir e se é obrigado 
a receber um pagamento parcial; 

5º – Se o cheque pode ser cruzado ou conter 
a cláusula "para levar em conta", ou outra expressão 
equivalente, e quais os efeitos dêsse cruzamento, 
dessa cláusula ou da expressão equivalente; 

6º – Se o portador tem direitos especiais sôbre 
a provisão e qual a natureza dêsses direitos; 

7º – Se o sacador pode revogar o cheque ou 
opor-se ao seu pagamento; 

8º – As medidas a tomar em caso de perda ou 
rouba do cheque; 

9º Se é necessário um protesto, ou uma 
declaração equivalente para conservar o direito de 
ação contra o endossante, o sacador e os outros co-
obrigados. 

Artigo 8º: 
A forma e os prazos do protesto, assim  

como a forma dos outros atos necessários  
ao exercício ou à conservação dos direitos  
em matéria de cheques são regulados pela 
 

lei do país em cujo território se deva fazer protesto 
ou praticar os referidos atos. 

Artigo 9º: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de não aplicar os  
princípios de direito internacional privado 
consignados na presente convenção pelo que 
respeita: 

1º – A uma obrigação contraída fora do 
território de uma das Altas Partes Contratantes; 

2º – A uma lei que seria aplicável em 
conformidade com êstes princípios, mas que não 
seja lei em vigor no território de uma das Altas Partes 
Contratantes. 

Artigo 10: 
As disposições da presente Convenção  

não serão aplicáveis no território de cada uma  
das Altas Partes Contratantes, aos cheques  
já emitidos à data da entrada em vigor da 
Convenção. 

Artigo 11: 
A presente Convenção, cujos textos francês e 

inglês farão, ambos, igualmente fé, terá a data de 
hoje. 

Poderá ser ulteriormente assinada, até 15 de 
julho de 1931, em nome de qualquer Membro da 
Liga das Nações e qualquer Estado não Membro. 

Artigo 12: 
A presente Convenção será ratificada. 
Os instrumentos de ratificação serão 

transmitidos, antes de 1º de setembro de 1933, ao 
Secretário da Liga das Nações, que notificará 
imediatamente do seu depósito todos os Membros 
da Liga das Nações e os Estados não Membros em 
nome dos quais a presente Convenção tenha sido 
assinada ou que a ela tenha aderido. 

Artigo 13: 
A partir de 15 de julho de 1931 qualquer 

Membro da Liga das Nações e qualquer  
Estado não Membro poderá aderir à presente 
Convenção. 

Esta adesão efetuar-se-á por meio de notificação 
ao Secretário Geral da Liga das Nações que será 
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depositada nos arquivos do Secretariado. 
O Secretário Geral notificará imediatamente 

dêsse depósito todos os Membros da Liga das 
Nações e os Estados não Membros em nome dos 
quais a presente Convenção tenha sido assinada ou 
que a ela tenha aderido. 

Artigo 14: 
A presente Convenção sòmente entrará em 

vigor depois de ter sido ratificada ou de a ela terem 
aderido sete Membros da Liga das Nações ou 
Estados não Membros, entre os quais deverão 
figurar três dos Membros da Liga das Nações com 
representação permanente no Conselho. 

Começará a vigorar noventa dias depois de 
recebida pelo Secretário Geral da Liga das Nações a 
sétima ratificação ou adesão, em conformidade com 
o disposto na alínea 1ª do presente artigo. 

O Secretário Geral da Liga das Nações, nas 
notificações previstas nos arts. 12 e 13, fará menção 
especial de terem sido recebidas as ratificações ou 
adesões a que se refere a alínea primeira do 
presente artigo. 

Artigo 15: 
As ratificações ou adesões após a entrada em 

vigor da presente Convenção em conformidade com 
o disposto no artigo 14 produzirão os seus efeitos 
noventa dias depois da data da sua recepção pelo 
Secretário Geral da Liga das Nações. 

Artigo 16: 
A presente Convenção não poderá ser 

denunciada antes de decorrido um prazo de dois 
anos a contar da data em que ela tiver começado a 
vigorar para o Membro da Liga das Nações ou para o 
Estado não membro que a denuncia; esta denúncia 
produzirá os seus efeitos noventa dias depois de 
recebida pelo Secretário Geral a respectiva 
notificação. 

Qualquer denúncia, será imediatamente 
comunicada pelo Secretário Geral da Liga das 
Nações a todos os Membros da Liga das Na- 
 

ções e aos Estados não Membros em nome dos 
quais a presente Convenção tenha sido assinada ou 
que a ela tenham aderido. 

A denúncia só produzirá efeito em relação ao 
Membro da Liga das Nações ou ao Estado não 
Membro em nome do qual ela tenha sido feita. 

Artigo 17: 
Decorrido um prazo de quatro anos da entrada 

em vigor da presente Convenção, qualquer Membro 
da Liga das Nações ou Estado não Membro ligado à 
Convenção poderá formular ao Secretário Geral da 
Liga das Nações um pedido de revisão de algumas 
ou de tôdas as suas disposições. 

Se êste pedido, comunicado aos outros 
Membros ou Estados não Membros para os quais a 
Convenção estiver então em vigor, fôr apoiado 
dentro do prazo de um ano por seis, pelo menos, de 
entre êles, o Conselho da Liga das Nações decidirá 
se deve ser convocada uma Conferência para aquêle 
fim. 

Artigo 18: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

poderá declarar no momento da assinatura, da 
ratificação ou da adesão, que ao aceitar a presente 
Convenção não assume nenhuma obrigação pelo 
que respeita a tôdas ou parte das suas colônias, 
protetorados ou territórios sob a sua soberania ou 
mandato, caso em que a presente Convenção se 
não aplicará aos territórios mencionados nessa 
declaração. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes 
poderá, posteriormente, comunicar ao Secretário 
Geral da Liga das Nações o seu desejo de que a 
presente Convenção se aplique a todos ou parte dos 
seus territórios que tenham sido objeto da 
declaração prevista na alínea precedente, e nesse 
caso, a presente Convenção aplicar-se-á aos 
territórios mencionados nessa comunicação noventa 
dias depois de esta ter sido recebida pelo Secretário 
Geral da Liga das Nações. 
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Qualquer das Altas Partes Contratantes 

poderá, a todo o tempo; declarar que deseja que a 
presente Convenção cesse de se aplicar a tôdas ou 
parte das suas colônias, protetorados ou territórios 
sob a sua soberania ou mandato, caso em que a 
Convenção deixará de se aplicar aos territórios 
mencionados nessa declaração um ano após esta ter 
sido recebida pelo Secretário Geral da Liga das 
Nações. 

Artigo 19: 
A presente Convenção será registrada pelo 

Secretário Geral da Liga das Nações desde que 
entre em vigor. 

Em fé do que os Plenipotenciários acima 
designados assinaram a presente Convenção. 

Feito em Genebra, aos dezenove de março de 
mil novecentos e trinta e um, num só exemplar, que 
será depositado nos arquivos do Secretário da Liga 
das Nações. Será transmitida cópia autêntica a todos 
os Membros da Liga das Nações e a todos os 
Estados não Membros representados na 
Conferência. 

Alemanha – 
L. Quassowski 
Dr. Albrecht 
Erwin Patzold 
Áustria – 
Dr. Guido Strobele 
Bélgica 
De Ia Vellée Poussin 
Dinamarca –  
Helper 
V. Eigtved 
Cidade Livre de Dantzig – 
Jósef Sulkowski 
Equador – 
Alej. Gastelú 
Espanha – 
Francisco Bernis 
Finlândia – 
F. Grönvall 
França – 
L. J. Percerou 
Grécia – 
R. Raphäel 
A. Contoumas 

Hungria – 
Pelényi 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappalà 
Japão – 
N. Kawashima  
Ukitsu Tanaka 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
México – 
Antonio Castro-Leal 
Mônaco – 
C. Hentsch 
Ad referendum 
Noruega – 
Stub Holmboe 
Holanda – 
J. Kosters 
Polônia – 
Jósef Sulkowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
Rumânia – 
C. Antoniade 
Suécia – 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg 
K. Dahlberg 
Sob reserva de ratificação por S. M. Rei da 

Suécia com a aprovação do Riksdag. 
Suíça – 
Vischer 
Hulftegger 
Tchecoslováquia – 
Dr. Karel Hermann-Otavsky 
Turquia – 
Cemall Hüsnü 
Iugoslávia. – 
1. Choumenkoviteh 
 

Protocolo 
 

Ao assinar a Convenção datada de hoje, 
destinada a regular certos conflitos de leis em 
matéria de cheques, os abaixo-assinados, 
devidamente autorizados, acordaram nas 
disposições seguintes: 

 
A 
 

Os Membros da Liga das Nações e  
os Estados não Membros que não tenham  
podido efetuar, antes de 1 de setembro de  
1933, o depósito da ratificação da referida Con- 
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venção obrigam-se a enviar, dentro de quinze dias a 
partir daquela data, uma comunicação ao Secretário 
Geral da Liga das Nações, dando-lhe a conhecer a 
situação em que se encontram no que diz respeito à 
ratificação. 

 
B 
 

Se, em 1 de novembro de 1933, não se 
tiverem verificado as condições previstas na alínea 
1) do artigo 14 para a entrada em vigor da 
Convenção, o Secretário Geral da Liga das 
Nações convocará uma reunião dos Membros da 
Liga das Nações e Estados não Membros que 
tenham assinado a Convenção ou a ela tenham 
aderido, a fim de ser examinada a situação e as 
medidas que devam porventura ser tomadas para 
a resolver. 

 
C 

 
As Altas Partes Contratantes comunicar- 

se-ão, recìprocamente, a partir da sua entrada em 
vigor, as disposições legislativas promulgadas nos 
respectivos territórios para tornar efetiva a 
Convenção. 

Em fé do que os Plenipotenciários  
acima mencionados assinaram o presente  
Protocolo. 

Feito em Genebra, aos dezenove de março de 
mil novecentos e trinta e um, num só exemplar, que 
será, depositado nos arquivos do Secretariado da 
Liga das Nações. Será transmitida cópia autêntica a 
todos os Membros da Liga das Nações e a todos os 
Estados não Membros representados na 
Conferência. 

Alemanha – 
L. Quassowski 
Dr. Albrecht 
Erwin Patzold 
Áustria – 
Dr. Guido Strobele 
Bélgica – 
De La Vallée Poussin 
Dinamarca – 
Helper 
V. Eigtved 

Cidade Livre de Dantzig – 
Jósef Sulkowski 
Equador – 
Alej. Gastelú 
Epanha – 
Francisco Bernis 
Finlândia – 
F. Grönvall 
França – 
L. J. Percerou 
Grécia – 
R. Raphäel 
A. Contoumas 
Hungria – 
Pelényi 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Giovanni Zappalà 
Japão – 
N. Kawashima 
Ukitsu Tanaka 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
México – 
Antonio Castro-Leal 
Mônaco – 
C. Hentsch 
Noruega – 
Stub Holmboe 
Holanda – 
J. Kosters 
Polônia – 
Jósef Sulkowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
Rumânia – 
C. Antoniade 
Suécia – 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg 
K. Dahlberg 
Suíça – 
Vischer 
Hulftegger 
Tchecoslováquia – 
Dr. Karel Hermann-Otavsky 
Turquia – 
Cemal Hüsnü 
Iugoslávia – 
I. Chaumenkovitch 
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CONVENÇÃO DESTINADA A REGULAR 
CERTOS CONFLITOS DE LEIS EM MATÉRIA DE 
LETRAS DE CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS E 
PROTOCOLO. 

O Presidente do Reich Alemão; o Presidente 
Federal da República Austríaca; Sua Majestade o 
Rei dos Belgas; o Presidente da República dos 
Estados Unidos do Brasil; o Presidente da República 
da Colômbia; Sua Majestade o Rei da Dinamarca; o 
Presidente da República da Polônia, pela Cidade 
Livre de Dantzig; o Presidente da República do 
Equador; Sua Majestade o Rei da Espanha; o 
Presidente da República da Finlândia; o Presidente 
da República Francesa; o Presidente da República 
Helênica; Sua Alteza Sereníssima o Regente do 
Reino da Hungria; Sua Majestade o Rei da Itália; Sua 
Majestade o Rei do Japão; Sua Alteza Real a Grã-
Duquesa do Luxemburgo; Sua Majestade o Rei da 
Noruega; Sua Majestade a Rainha da Holanda; o 
Presidente da República do Peru; o Presidente da 
República da Polônia; o Presidente da  
República Portuguêsa; Sua Majestade o Rei da 
Suécia; o Conselho Federal Suíço; o Presidente  
da República Tchecoslovaca; o Presidente da 
República da Turquia; Sua Majestade o Rei da 
IugosIávia. 

Desejando adotar disposições para resolver 
certos conflitos de leis em matéria de letras e de 
notas promissórias, designaram como seus 
Plenipotenciários: 

O Presidente do Reich Alemão: 
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial 

no Ministério da Justiça do Reich; 
O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro de Legação 

no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reich; 
O Dr. Fritz Ullmann, Juiz no Tribunal de 

Berlim. 

O Presidente Federal da República da Áustria: 
O Dr. Guido Strobele, Conselheiro Ministerial 

no Ministério Federal da Justiça. 
Sua Majestade o Rei dos Belgas: 
O Visconde Poullet, Ministro de Estado, 

Membro da Câmara dos Representantes; 
O Sr. J. de Ia Vallée-Poussin, Secretário Geral 

do Ministério das Ciências e das Artes. 
O Presidente da República dos Estados 

Unidos do Brasil: 
O Sr. Deoclécio de Campos, Adido Comercial 

em Roma, antigo Professor da Faculdade de Direito 
do Paraná. 

O Presidente da República da Colômbia: 
O Sr. A. José Restrepo, Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, Delegado 
permanente junto da Sociedade das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Dinamarca: 
O Sr. Axel Helper, Conselheiro Ministerial do 

Ministério do Comércio e da Indústria; 
O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor da 

"Privatbanken", em Copenhague. 
O Presidente da República da Polônia, pela 

Cidade Livre de Dantzig: 
O Sr. Jósef Sulkowski, Professor da 

Universidade de Poznan, Membro da Comissão de 
Codificação da Polônia. 

O Presidente da República do Equador: 
O Dr. Alejandro Gastelú, Vice-Cônsul em 

Genebra. 
Sua Majestade o Rei da Espanha: 
O Dr. Juan Gómez Montejo, Chefe de Seção 

do Corpo de Juristas do Ministério da Justiça. 
O Presidente da República da Finlândia: 
O Sr. Filip Grönvall, Conselheiro de Estado, 

Membro do Supremo Tribunal Administrativo de 
Helsinki. 
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O Presidente da República Francesa: 
O Sr. L. J. Percerou, Professor da Faculdade 

de Direito de Paris. 
O Presidente da República Helênica. 
O Sr. Raphäel, Delegado permanente junto da 

Sociedade das Nações, Encarregado de Negócios 
em Berna. 

Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino 
da Hungria: 

O Sr. Zoltán Baranyai, Encarregado de 
Negócios A. I. da Delegação Húngara junto à 
Sociedade das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Itália: 
O Sr. Amedeo Giannini, Conselheiro de 

Estado e Ministro Plenipotenciário. 
Sua Majestade o Imperador do Japão: 
O Sr. Morie Olmo, Enviado Extraordinário e 

Ministro Plenipotenciário junto do Presidente Federal 
da República da Áustria; 

O Sr. Tetsukuchi Shimada, Juiz do Supremo 
Tribunal de Tóquio. 

Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do 
Luxemburgo: 

O Sr. Ch. G. Vermaire, Cônsul em  
Genebra. 

Sua Majestade o Rei da Noruega. 
O Sr. C. Stub Holmboe, Advogado. 
Sua Majestade a Rainha da Holanda: 
O Dr. W. L. P. A. Molengraaff, Professor 

emérito da Universidade de Utrecht. 
O Presidente da República do Peru: 
O Sr. José Maria Barreto, Chefe do Bureau 

permanente do Peru junto à Sociedade das  
Nações. 

O Presidente da República Portuguêsa: 
O Dr. José Caeiro da Mata, Reitor da 

Universidade de Lisboa, Professor da Faculdade de 
Direito e Diretor do Banco de Portugal. 

Sua Majestade o Rei da Suécia: 
O Barão E. Marks von Würtem- 

 

berg, Presidente do Tribunal da Relação de 
Estocolmo, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros; 

O Sr. Birger Ekeberg, Presidente da Comissão 
de Legislação Civil, antigo Ministro da Justiça, antigo 
Membro do Supremo Tribunal. 

O Conselho Federal Suíço: 
O Dr. Max Vischer, Advogado e Notário, Primeiro 

Secretário da Associação Suíça dos Banqueiros. 
O Presidente da República Tchecoslovaca: 
O Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professor da 

Universidade de Praga, Presidente da Comissão de 
Codificação do Direito Comercial no Ministério da 
Justiça. 

O Presidente da República da Turquia: 
Mehmed Munir Bey, Enviado Extraordinário e 

Ministro Plenipotenciário junto ao Conselho Federal 
Suíço; 

Sua Majestade o Rei da Iugoslávia: 
O Sr. llia Choumenkovitch, Delegado 

permanente junto a Sociedade das Nações, Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do 
Conselho Federal Suíço. 

Os quais depois de terem apresentado os 
seus plenos poderes, achados em boa e devida 
forma, acordam nas disposições seguintes: 

Artigo 1º: 
As Altas Partes Contratantes obrigam-se 

mùtuamente a aplicar para a solução dos conflitos de 
leis em matéria de letras e de notas promissórias, a 
seguir enumerados, as disposições constantes dos 
artigos seguintes: 

Artigo 2º: 
A capacidade de uma pessoa para se obrigar 

por letra ou nota promissória é regulada pela 
respectiva lei nacional. Se a lei nacional declarar 
competente a lei de um outro país, será aplicada 
esta última. 

A pessoa incapaz, segundo a lei indicada na 
alínea precedente, é contudo havida como 
vàlidamente obrigada se tiver apôsto a sua as- 
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sinatura em território de um país, segundo cuja 
legislação teria sido considerada capaz. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 
faculdade de não reconhecer a validade da 
obrigação contraída em matéria de letras ou notas 
promissórias por um dos seus nacionais, quando 
essa obrigação só seja válida no território das outras 
Altas Partes Contratantes pela aplicação da alínea 
anterior do presente artigo. 

Artigo 3º: 
A forma das obrigações contraídas em matéria 

de letras e notas promissórias é regulada pela lei do 
país em cujo território essas obrigações tenham sido 
assumidas. 

No entanto, se as obrigações assumidas em 
virtude de uma letra ou nota promissória não forem 
válidas nos têrmos da alínea precedente, mas o 
forem em face da legislação do país em que tenha 
posteriormente sido contraída uma outra obrigação, 
o fato de as primeiras obrigações serem irregulares 
quanto à forma não afeta a validade da obrigação 
posterior. 

Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a 
faculdade de determinar que as obrigações contraídas 
no estrangeiro por algum dos seus nacionais, em 
matéria de letras e notas promissórias, serão válidas 
no seu próprio território, em relação a qualquer outro 
dos seus nacionais, desde que tenham sido 
contraídas pela forma estabelecida na lei nacional. 

Artigo 4º: 
Os efeitos das obrigações do aceitante de uma 

letra e do subscritor de uma nota promissória são 
determinados pela lei do lugar onde êsses títulos 
sejam pagáveis. 

Os efeitos provenientes das assinaturas dos 
outros co-obrigados por letra ou nota promissória são 
determinados pela lei do país em cujo território as 
assinaturas forem apostas. 

Artigo 5º: 
Os prazos para o exercício do  

direito de ação são determinados pa- 
 

ra todos os signatários pela lei do lugar de emissão 
do título. 

Artigo 6º: 
A lei do lugar de emissão do título determina 

se e o portador de uma letra adquire o crédito que 
originou a emissão do título. 

Artigo 7º: 
A lei do país em que a letra e pagável 

determina se o aceite pode ser restrito a uma parte 
da importância a pagar ou se o portador é ou não 
obrigado a receber um pagamento parcial. 

A mesma regra é aplicável ao pagamento de 
notas promissórias. 

Artigo 8º: 
A forma e os prazos do protesto assim como a 

forma dos outros atos necessários ao exercício ou à 
conservação dos direitos em matéria de letras e 
notas promissórias, são regulados pelas leis do país 
em cujo território se deva fazer o protesto ou praticar 
os referidos atos. 

Artigo 9º: 
As medidas a tomar em casa de perda ou de 

roubo de uma letra ou de uma nota promissória são 
determinadas pela lei do país em que êsses títulos 
sejam pagáveis. 

Artigo 10: 
Qualquer das Altas Partes Contratantes 

reserva-se a faculdade de não aplicar os princípios 
de direito internacional privado consignados na 
presente Convenção, pelo que respeita: 

1º – A uma obrigação contraída fora do 
território de uma das Altas Partes Contratantes; 

2º – A uma lei que seria aplicável em 
conformidade com êstes princípios, mas que não 
seja lei em vigor no território de uma das Altas Partes 
Contratantes. 

Artigo 11: 
As disposições da presente Convenção não 

serão aplicáveis, no território de cada uma das Altas 
Partes Contratantes, às letras e notas promissórias 
já criadas à data de entrada em vigor da Convenção. 
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Artigo 12: 
A presente Convenção, cujos textos francês e 

inglês farão, ambos igualmente fé, terá a data de hoje. 
Poderá ser ulteriormente assinada até 6 de 

setembro de 1930 em nome de qualquer Membro da 
Sociedade das Nações e de qualquer Estado não 
Membro. 

Artigo 13: 
A presente Convenção será ratificada. 
Os instrumentos de ratificação serão 

transmitidos, antes de 1 de setembro de 1932, ao 
Secretário Geral da Sociedade das Nações, que 
notificará imediatamente do seu depósito todos os 
Membros da Sociedade das Nações e os Estados não 
Membros que sejam partes na presente Convenção. 

Artigo 14: 
A partir de 6 de setembro de 1930, qualquer 

Membro da Sociedade das Nações e qualquer Estado 
não Membro poderá aderir à presente Convenção. 

Esta adesão efetuar-se-á por meio de 
notificação ao Secretário Geral da Sociedade das 
Nações, que será depositada nos Arquivos do 
Secretariado. 

O Secretário Geral notificará imediatamente 
dêsse depósito todos os Estados que tenham 
assinado a presente Convenção ou a ela tenham 
aderido. 

Artigo 15: 
A presente Convenção sòmente entrará em 

vigor depois de ter sido ratificada ou de a ela terem 
aderido sete Membros da Sociedade das Nações ou 
Estados não Membros, entre os quais deverão 
figurar três dos Membros da Sociedade das Nações 
com representação no Congresso. 

Começará a vigorar noventa dias depois de 
recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações a sétima ratificação ou adesão, em 
conformidade com o disposto na alínea primeira do 
presente artigo. 

O Secretário Geral da Sociedade das Nações, 
nas notificações previstas nos arts. 13 e 14, fará 
 

menção especial de terem sido recebidas as 
ratificações ou adesões a que se refere a alínea 
primeira do presente artigo. 

Artigo 16: 
As ratificações ou adesões após a entrada  

em vigor da presente Convenção, em conformidade 
com o disposto no artigo 15 produzirão os seus 
efeitos noventa dias depois da data da sua  
recepção pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações. 

Artigo 17: 
A presente Convenção não poderá ser 

denunciada antes de decorrido um prazo de dois 
anos a contar da data em que ela tiver começado a 
vigorar para o Membro da Sociedade das Nações ou 
para o Estado não Membro que a denuncia; esta 
denúncia produzirá os seus efeitos noventas dias 
depois de recebida pelo Secretário Geral a 
respectiva notificação. 

Qualquer denúncia será imediatamente 
comunicada pelo Secretário Geral da Sociedade  
das Nações a tôdas as outras Altas Partes  
Contratantes. 

A denúncia só produzirá efeito em relação à 
Alta Parte Contratante em nome da qual ela tenha 
sido feita. 

Artigo 18: 
Decorrido um prazo de quatro anos da entrada 

em vigor da presente Convenção, qualquer Membro 
da Sociedade das Nações, ou Estado não Membro, 
ligado à Convenção poderá formular ao Secretário 
Geral da Sociedade das Nações um pedido de 
revisão de algumas ou de tôdas as suas  
disposições. 

Se êste pedido, comunicado aos outros 
Membros da Sociedade das Nações ou Estados não 
Membros para os quais a Convenção estiver então 
em vigor fôr apoiada dentro do prazo de um ano por 
seis, pelo menos, de entre êles, o Conselho da 
Sociedade das Nações decidirá se deve ser 
convocada uma Conferência para aquêle fim. 
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Artigo 19: 
As Altas Partes Contratantes podem declarar 

no momento da assinatura da ratificação ou da 
adesão que, aceitando a presente Convenção,  
não assumem nenhuma obrigação pelo que  
respeita a tôdas ou parte das suas colônias, 
protetorados ou territórios sob a sua soberania ou 
mandato, caso em que a presente Convenção se 
não aplicará aos territórios mencionados nessa 
declaração. 

As Altas Partes Contratantes poderão mais 
tarde notificar o Secretário Geral da Sociedade das 
Nações de que desejam que a presente Convenção 
se aplique a todos ou parte dos territórios que 
tenham sido objeto da declaração prevista na  
alínea precedente, e nesse caso a Convenção 
aplicar-se-á aos territórios mencionados na 
comunicação, noventa dias depois de esta ter sido 
recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações. 

As Altas Partes Contratantes podem a todo o 
tempo declarar que desejam que a presente 
Convenção cesse de se aplicar a tôdas ou parte das 
suas colônias, protetorados ou territórios sob a sua 
soberania ou mandato, caso em que a Convenção 
deixará de se aplicar aos territórios mencionados 
nessa declaração, um ano após esta ter sido 
recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações. 

Artigo 20: 
A presente Convenção será registrada pelo 

Secretário Geral da Sociedade das Nações desde 
que entre em vigor. Será publicada, logo que fôr 
possível na "Coleção de Tratados" da Sociedade das 
Nações. 

Em fé do que os Plenipotenciários  
acima designados assinaram a presente  
Convenção. 

Feito em Genebra, aos sete de junho de mil 
novecentos e trinta, num só exemplar, que será 
depositado nos arquivos do Secretariado da 
Sociedade das Nações. Será transmitida cópia 
autêntica a todos os membros da Sociedade das 
 

Nações e a todos os Estados não Membros 
representados na Conferência. 

Alemanha –  
Leo Quassowski 
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann 
Áustria – 
Dr. Strobele 
Bélgica – 
Vte. P. Poullet de La Vallée-Poussin 
Brasil – 
Deoclécio de Campos 
Colômbia – 
A. J. Restrepo 
Dinamarca – 
A. Helper 
V. Eigtved 
Cidade Livre de Dantzig – 
Ad referendum 
Suikowski 
Equador – 
Alej. Gastelú 
Espanha – 
Juan Gómez Montejo 
Finlândia – 
F. Grunvall 
França – 
J. Percerou 
Grécia – 
R. Raphäel 
Hungria – 
Dr. Baranyai Zoltán 
Itália – 
Amadeo Giannini 
Japão – 
M. Ohno 
T. Shimada 
Luxemburgo – 
Ch: G. Vermaire 
Noruega – 
Stub Holmboe 
Holanda – 
Molengraaff 
Peru – 
J. M. Barreto 
Polônia – 
Ad referendum Sulkowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
Suécia – 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg 
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Suíça – 
Vischer 
Tchecoslováquia – 
Prof. Dr. Hermann-Otavisky 
Turquia – 
Ad referendum 
Mehmed Munir 
Iugoslávia – 
J. Choumenkovith 

 
Protocolo 

 
Ao assinar a Convenção datada de hoje, 

destinada a regular certos conflitos de leis em 
matéria de letras e de notas promissórias, os abaixo-
assinados, devidamente autorizados, acordaram nas 
disposições seguintes: 

 
A 

 
Os Membros da Sociedade das Nações e os 

Estados não Membros que não tenham podido 
efetuar, antes de 1 de setembro de 1932, o  
depósito da ratificação da referida Convenção, 
obrigam-se a enviar dentro de quinze dias a contar 
daquela data, uma comunicação ao Secretário Geral 
da Sociedade das Nações dando-lhe a conhecer a 
situação em que se encontram no que diz respeito à 
ratificação. 

 
B 

 
Se, em 1 de novembro de 1932, não se 

tiverem verificado as condições previstas na alínea 
primeira do art. 15 para a entrada em vigor da 
Convenção, o Secretário Geral da Sociedade das 
Nações convocará uma reunião dos Membros da 
Sociedade das Nações e dos Estados não Membros 
que tenham assinado a Convenção ou a ela tenham 
aderido, a fim de ser examinada a situação e as 
medidas que porventura devam ser tomadas para a 
resolver. 

 
C 
 

As Altas Partes Contratantes comunicar-se-ão, 
recìprocamente, a partir da sua entrada em vigor, as 
 

disposições legislativas promulgadas nos respectivos 
territórios para tornar efetiva a Convenção. 

Em fé do que os Plenipotenciários acima 
mencionados assinaram o presente Protocolo. 

Feito em Genebra aos sete de junho de mil 
novecentos e trinta, num só exemplar, que será 
depositado nos arquivos do Secretariado da 
Sociedade das Nações;. será transmitida cópia 
autêntica a todos os Membros da Sociedade das 
Nações e a todos os Estados não Membros 
representados na Conferência. 

Alemanha – 
Leo Quassowski 
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann 
Áustria – 
Dr. Strobele 
Bélgica – 
Vte. P. Poullet de la Vallée-Poussin 
Brasil – 
Deoclécio de Campos 
Colômbia – 
R. J. Restrepo 
Dinamarca – 
H. Helper 
V. Eigtved 
Cidade Livre de Dantzig – 
Ad referendum Sulkowski 
Equador – 
Alej. Gastelú. 
Espanha – 
Juan Gómez Montejo 
Finlândia – 
F. Grönvall 
França – 
J. Percerou 
Grécia – 
R. Raphãel. 
Hungria – 
Dr. Baranyai Zoltán 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Japão – 
M. Ohno 
T Shimada 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
Noruega – 
Stub Holmboe 
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Holanda – 
Molengraaff  
Peru – 
J. M. Barreto 
Polônia – 
Ad referendum 
Suikowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
Suécia – 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg 
Suíça – 
Vischer 
Tchecoslováquia – 
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavisky 
Turquia – 
Ad referendum 
Mehmed Munir 
Iugoslávia – 
J. Choumenkovitch 
CONVENÇÃO RELATIVA AO DIREITO DO 

SÊLO EM MATÉRIA DE LETRAS DE CÂMBIO E 
NOTAS PROMISSÓRIAS 

O Presidente do Reich Alemão; o Presidente 
Federal da República Austríaca; Sua Majestade o Rei 
dos Belgas; o Presidente da República dos Estados 
Unidos do Brasil; Sua Majestade o Rei da Grã-
Bretanha, da Irlanda e dos Territórios Britânicos de 
Além-Mar, Imperador das Índias; o Presidente da 
República da Colômbia; Sua Majestade o Rei da 
Dinamarca; o Presidente da República da Polônia, 
pela Cidade Livre de Dantzig; o Presidente da 
República do Equador; Sua Majestade o Rei da 
Espanha; o Presidente da República da Finlândia; o 
Presidente da República Francesa; Sua Alteza 
Sereníssima o Regente do Reino da Hungria; Sua 
Majestade o Rei da Itália; Sua Majestade o Imperador 
do Japão; Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do 
Luxemburgo; Sua Majestade o Rei da Noruega; Sua 
Majestade a Rainha da Holanda; o Presidente da 
República do Peru; o Presidente da República da 
Polônia; o Presidente da República Portuguêsa; Sua 
 

Majestade o Rei da Suécia; o conselho Federal 
Suíço; o Presidente da República da 
Tchecoslováquia; o Presidente da República da 
Turquia; Sua Majestade o Rei da Iugoslávia. 

Desejando regular certos problemas relativos 
ao Impôsto do Sêlo, no que respeita a letras e notas 
promissórias, designaram como seus 
Plenipotenciários: 

O Presidente do Reich Alemão: 
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial 

no Ministério da Justiça do Reich; 
O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro de  

Legação no Ministério dos Negócios Estrangeiros do 
Reich; 

O Dr. Fritz Ullmann, Juiz no Tribunal de 
Berlim. 

O Presidente Federal da República da  
Áustria: 

O Dr. Guido Strobele, Conselheiro Ministerial 
no Ministério Federal da Justiça. 

Sua Majestade o Rei dos Belgas: 
O Visconde Poullet, Ministro de Estado, 

Membro da Câmara dos Representantes; 
O Sr. J. de la Vallée-Poussin, Secretário Geral 

do Ministério das Ciências e das Artes. 
O Presidente da República dos Estados 

Unidos do Brasil: 
O Sr. Deoclécio de Campos, Adido Comercial 

em Roma, antigo Professor da Faculdade de Direito 
do Pará. 

Sua Majestade o Rei da Grã-Bretanha, da 
Irlanda e dos Territórios de Além-Mar, Imperador das 
Índias; 

Pela Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,  
bem como tôdas as partes do Império Britânico  
não Membros separados da Sociedade das  
Nações: 

O Professor H. C. Gutteridge, K. C., Professor 
de Direito Comercial e Industrial e Decano da 
Faculdade de Direito de Londres. 

O Presidente da República da Colômbia: 
O Sr. A. José Restrepo. Enviado Extraordinário 

e Ministro Plenipotenciário, Delegado permanen- 
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te junto da Sociedade das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Dinamarca: 
O Sr. Axel Helper, Conselheiro Ministerial no 

Ministério do Comércio e da Indústria; 
O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor da 

"Privatbanken", em Copenhague. 
O Presidente da República da Polônia, pela 

Cidade Livre de Dantzig: 
O Sr. Józef Sulkowski, Professor da 

Universidade de Poznan, Membro da Comissão de 
Codificação da Polônia. 

O Presidente da República do Equador: 
O Dr. Alejandro Gastelú, Vice-Cônsul em 

Genebra. 
Sua Majestade o Rei da Espanha: 
O Dr. Juan Gómez Montejo, Chefe de  

Seção do Corpo de Juristas do Ministério da  
Justiça. 

O Presidente da República da Finlândia: 
O Sr. Filip Grönvall, Conselheiro de Estado, 

Membro do Supremo Tribunal Administrativo de 
Helsinki. 

O Presidente da República Francesa: 
O Sr. L. J. Percerou, Professor da Faculdade 

de Direito de Paris. 
Sua Alteza Sereníssima o Regente do Reino 

da Hungria: 
O Sr. Zoltán Baranyai, Encarregado de 

Negócios A. I. da Delegação Húngara junto da 
Sociedade das Nações. 

Sua Majestade o Rei da Itália: 
O Sr. Amedeo Ginnini, Conselheiro de Estado, 

Ministro Plenipotenciário. 
Sua Majestade o Imperador do Japão: 
O Sr. Morie Ohno, Enviado Extraordinário e 

Ministro Plenipotenciário junto do Presidente Federal 
da República da Áustria: 

O Sr. Tetsukichi Shimada, Juiz do Supremo 
Tribunal de Tóquio. 

Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do 
Luxemburgo: 

O Sr. Ch. G. Vermaire, Cônsul em Genebra. 
Sua Majestade o Rei da Noruega: 
O Sr. C. Stub Holmboe, Advogado. 
Sua Majestade a Rainha da Holanda: 
O Dr. W. L. P. A. Molengraaff, Professor 

emérito da Universidade de Utrecht. 
O Presidente da República do Peru: 
O Sr. José Maria Barreto, Chefe do Bureau 

permanente do Peru junto à Sociedade das Nações. 
O Presidente da República da Polônia: 
O Sr. Józef Sulkowski, Professor da 

Universidade de Poznan, Membro da Comissão de 
Codificação da Polônia. 

O Presidente da República Portuguêsa: 
O Dr. José Caeiro da Mata, Reitor da 

Universidade de Lisboa, Professor da Faculdade de 
Direito, Diretor do Banco de Portugal. 

Sua Majestade o Rei da Suécia: 
O Barão E. Marks von Würtemberg, 

Presidente do Tribunal da Relação de Estocolmo, 
antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

O Sr. Birger Ekeberg, Presidente da Comissão 
de Legislação Civil, antigo Ministro da Justiça, antigo 
Membro do Supremo Tribunal. 

O Conselho Federal Suíço: 
O Dr. Max Vischer, Advogado e Notário, 

Primeiro Secretário da Associação Suíça dos 
Banqueiros. 

O Presidente da República Tchecoslovaca: 
O Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professor da 

Universidade de Praga, Presidente da Comissão de 
Codificação do Direito Comercial no Ministério da 
Justiça. 

O Presidente da República Turca: 
Mehmed Munir Bey, Enviado Extraordinário e 

Ministro Plenipotenciário junto ao Conselho Federal 
Suíço. 
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Sua Majestade o Rei da Iugoslávia: 
O Sr. Ilia Choumenkovitch, Delegado 

permanente junto à Sociedade das Nações, Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao 
Conselho Federal Suíço; 

Os quais, depois de terem apresentado 
 os seus plenos poderes, achados em boa e 
 devida forma, acordaram nas disposições  
seguintes: 

Artigo 1º: 
As Altas Partes Contratantes, no caso de não 

ser essa a sua legislação, obrigam-se a modificar as 
suas leis por forma a que a validade das obrigações 
contraídas por meio de letras e de notas 
promissórias, ou o exercício dos direitos que delas 
resultam, não possam estar subordinadas ao 
cumprimento das disposições que dizem respeito ao 
sêlo. 

Podem, contudo, suspender o exercício 
dêsses direitos até ao pagamento dos Impostos do 
Sêlo prescritos, bem como das multas incorridas. 
Podem igualmente determinar que a qualidade e os 
efeitos de título “imediatamente executório”, que 
pelas suas legislações, seriam atribuídos às letras e 
notas promissórias, dependerão da condição de ter 
sido, desde a criação do título, devidamente pago o 
Impôsto do Sêlo, em conformidade com as 
disposições das respectivas leis. 

Cada uma das Altas Partes Contratantes 
reserva-se a faculdade de limitar às letras o 
compromisso mencionado na alínea primeira. 

Artigo 2º: 
A presente Convenção, cujos textos francês e 

inglês, farão ambos igualmente fé, terá a data de 
hoje. 

Poderá ser ulteriormente assinada até 6 de 
setembro de 1930 em nome de qualquer Membro da 
Sociedade das Nações e de qualquer Estado não 
Membro. 

Artigo 3º: 
A presente Convenção será ratificada. 

Os instrumentos de ratificação serão 
transmitidos antes de 1 de setembro de 1932, ao 
Secretário Geral da Sociedade das Nações, que 
notificará imediatamente do seu depósito todos os 
Membros da Sociedade das Nações e os Estados 
não Membros que sejam partes na presente 
Convenção. 

Artigo 4º: 
A partir de 6 de setembro de 1930, qualquer 

Membro da Sociedade das Nações e qualquer Estado 
não Membro poderá aderir à presente Convenção. 

Esta adesão efetuar-se-á por meio de 
notificação ao Secretário Geral da Sociedade das 
Nações, que será depositada nos arquivos do 
Secretariado. 

O Secretário Geral notificará imediatamente 
dêsse depósito todos os Estados que tenham assinado 
a presente Convenção ou a ela tenham aderido. 

Artigo 5º: 
A presente Convenção sòmente entrará em 

vigor depois de ter sido ratificada ou de a ela terem 
aderido sete Membros da Sociedade das Nações ou 
Estados não Membros, entre os quais deverão 
figurar três dos Membros da Sociedade das Nações 
com representação permanente no Conselho. 

Começará a vigorar noventa dias depois de 
recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações a sétima ratificação ou adesão, em 
conformidade com o disposto na alínea primeira do 
presente artigo. 

O Secretário Geral da Sociedade das Nações, 
nas notificações previstas nos arts. 3º e 4º, fará 
menção especial de terem sido recebidas as 
ratificações ou adesões a que se refere a alínea 
primeira do presente artigo. 

Artigo 6º: 
As ratificações ou adesões após a entrada em 

vigor da presente Convenção, em conformidade com 
o disposto no art. 5º, produzirão os seus efeitos 
noventa dias depois da data da sua recepção pelo 
Secretário Geral da Sociedade das Nações. 
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Artigo 7º: 
A presente Convenção não poderá ser 

denunciada antes de decorrido um prazo de dois 
anos a contar da data em que ela tiver começado a 
vigorar para o Membro da Sociedade das Nações ou 
para o Estado não Membro que a denuncie; esta 
denúncia produzirá seus efeitos noventa dias depois 
de recebida pelo Secretário Geral a respectiva 
notificação. 

Qualquer denúncia será imediatamente 
comunicada pelo Secretário Geral da Sociedade das 
Nações a tôdas as outras Altas Partes Contratantes. 

A denúncia só produzirá efeito em relação à 
Alta Parte Contratante em nome da qual ela tenha 
sido feita. 

Artigo 8°: 
Decorrido um prazo de quatro anos da entrada 

em vigor da presente Convenção, qualquer Membro 
da Sociedade das Nações ou Estado não Membro 
ligado à Convenção poderá formular ao Secretário 
Geral da Sociedade das Nações um pedido de 
revisão de algumas ou de tôdas as suas disposições. 

Se êste pedido comunicado aos outros 
Membros da Sociedade das Nações ou Estados não 
Membros para os quais a Convenção estiver então 
em vigor, fôr apoiado dentro do prazo de um ano por 
seis, pelo menos, de entre êles, o Conselho da 
Sociedade das Nações decidirá se deve ser 
convocada uma Conferência para aquêle fim. 

Artigo 9°: 
As Altas Partes Contratantes podem declarar 

no momento da assinatura, da ratificação ou da 
adesão, que aceitando a presente Convenção não 
assumem nenhuma obrigação pelo que respeita a 
tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou 
territórios sob a sua soberania ou mandato, caso em 
que a presente Convenção se não aplicará aos 
territórios mencionados nessa declaração. 

As Altas Partes Contratantes poderão mais 
tarde notificar o Secretário Geral da Sociedade das 
 

Nações de que desejam que a presente Convenção 
se aplique a todos ou parte dos territórios que 
tenham sido objeto da declaração prevista na alínea 
precedente, e nesse caso a Convenção aplicar-se-á 
aos territórios mencionados na comunicação noventa 
dias depois de esta ter sido recebida pelo Secretário 
Geral da Sociedade das Nações. 

As Altas Partes Contratantes podem 
igualmente a todo o tempo declarar que desejam que 
a presente Convenção cesse de se aplicar a tôdas 
ou parte das suas colônias, protetorados ou 
territórios sob a sua soberania ou mandato, caso em 
que a Convenção deixará de se aplicar aos territórios 
mencionados nessa declaração um ano após esta ter 
sido recebida pelo Secretário Geral da Sociedade 
das Nações. 

Artigo 10: 
A presente Convenção será registada pelo 

Secretário Geral da Sociedade das Nações logo que 
entre em vigor. Será publicada logo que fôr possível, 
na "Coleção de Tratados" da Sociedade das Nações. 

Em fé do que os Plenipotenciários acima 
designados assinaram a presente Convenção. 

Feito em Genebra, aos sete de junho de mil 
novecentos e trinta, num só exemplar, que será 
depositado nos arquivos do Secretariado da 
Sociedade das Nações. Será transmitida cópia 
autêntica a todos os Membros e a todos os Estados 
não Membros representados na Conferência. 

Alemanha – 
Leo Quassowski 
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann 
Áustria – 
Dr. Strobele 
Bélgica – 
Vge. P. Poullet 
De La Vallée-Poussin 
Brasil – 
Deoclécio de Campos 
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Grã-Bretanha e Irlanda do Norte – 
Assim como tôdas as partes do Império 

Britânico que não são Membros separados da 
Sociedade das Nações: 

H. C. Gutteridge 
Colômbia – 
A. J. Restrepo 
Dinamarca – 
A. Helper 
V. Eigtved 
Cidade Livre de Dantzig – 
Sulkowski 
Equador – 
Alej. Gastelú 
Espanha – 
Juan Gómez Montejo 
Finlândia – 
F. Grunvall 
França – 
J. Percerou 
Hungria – 
Dr. Zoltán Baranyai 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Japão – 
M. Ohno 
T. Shimada 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
Noruega – 
Sutb Holmboe 
Holanda – 
Molengraaff 
Peru – 
J. M. Barreto 
Polônia – 
Sulkowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
Suécia – 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg 
Suíça – 
Vischer 
Tchecoslováquia – 
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky 
Turquia – 
Ad referendum 
Mehmed Munir 
Iugoslávia – 
J. Choumenkovitch 

Protocolo 
 
Ao assinar a Convenção datada de hoje, 

relativa ao Impôsto do Sêlo em matéria de letras e 
notas promissórias, os abaixo-assinados 
devidamente autorizados, acordaram nas 
disposições seguintes: 

 
A 

 
Os Membros da Sociedade das Nações e  

os Estados não Membros que não tenham  
podido efetuar antes de 1 de setembro de 1932 o 
depósito da ratificação da referida Convenção 
obrigam-se a enviar, dentro de quinze dias, a contar 
daquela data uma comunicação ao Secretário Geral 
da Sociedade das Nações dando-lhe a conhecer a 
situação em que se encontram no que diz respeito à 
ratificação. 

 
B 

 
Se, em 1 de novembro de 1932, não se 

tiverem verificado as condições previstas na alínea 
primeira do art. 5° para a entrada em vigor da 
Convenção, o Secretário Geral da Sociedade das 
Nações convocará uma reunião dos Membros da 
Sociedade das Nações e dos Estados não Membros 
que tenham assinado a Convenção ou a ela tenham 
aderido, a fim de ser examinada a situação e as 
medidas que porventura devam ser tomadas para a 
resolver. 

 
C 

 
As Altas Partes Contratantes comunicar-se-ão, 

recìprocamente, a partir da sua entrada em vigor,  
as disposições legislativas promulgadas nos 
respectivos territórios para tornar efetiva a 
Convenção. 

 
D 

 
1 – Para o que se refere ao Reino Unido  

da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte,  
fica convencionado que os únicos títulos a que  
se aplicam as disposições da presente 
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Convenção são as letras presentes ao aceite, aceitas 
ou pagáveis fora do Reino Unido. 

2 – A mesma restrição será aplicada em 
qualquer colônia, protetorado ou território sob a 
soberania ou mandato de Sua Majestade Britânica 
no qual a presente Convenção se tenha tornado 
aplicável em virtude das disposições do art. 9°, 
desde que tenha sido dirigida ao Secretário Geral da 
Sociedade das Nações, antes da data em que a 
referida Convenção deva entrar em vigor nesse 
território, uma notificação tendo por objeto essa 
restrição. 

3 – Fica igualmente convencionado que  
as disposições da presente Convenção, em  
relação à Irlanda do Norte só se aplicarão  
com as modificações que forem julgadas 
necessárias. 

4 – O Govêrno de qualquer Membro da 
Sociedade das Nações ou Estado não Membro que 
desejar aderir à Convenção nos têrmos do art. 4°, 
mas com a restrição especificada na alínea 1 acima 
pode para êste efeito notificar o Secretário Geral da 
Sociedade das Nações, que comunicará a 
notificação recebida aos governos de todos os 
Membros da Sociedade das Nações e dos Estados 
não Membros em nome dos quais a Convenção 
tenha sido assinada ou tenham sido depositadas 
adesões, perguntando-lhes se têm objeções a 
apresentar. Se num prazo de seis meses, contados 
da referida comunicação, nenhuma objeção tiver sido 
formulada a participação do país que invocou aquela 
restrição será considerada aceita com essa  
restrição. 

Em fé do que os Plenipotenciários  
acima mencionados assinaram o presente  
Protocolo. 

Feito em Genebra, aos sete de junho de mil 
novecentos e trinta, num só exemplar, que será 
depositado nos arquivos do Secretariado da 
Sociedade das Nações; será transmitida cópia 
autêntica a todos os Membros da Sociedade das 
 

Nações e a todos os Estados não Membros 
representados na Conferência. 

Alemanha – 
Leo Quassowski  
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann 
Áustria – 
Dr. Strobele 
Bélgica – 
Vte. P. Poullet 
De la Vallée-Poussin 
Brasil – 
Deoclécio de Campos 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte – 
Assim como tôdas as partes do Império 

Britânico que não são Membros separados da 
Sociedade das Nações. 

H. C. Gutteridge 
Colômbia – 
A. J. Restrepo 
Dinamarca – 
A. Helper 
E. Eigtved 
Cidade Livre de Dantzig – 
Sulkowski 
Equador –  
Alej. Gastelú 
Espanha – 
Juan Gómez Montejo 
Finlândia – 
F. Grönvall 
França – 
J. Percerou 
Hungria – 
Dr. Zoltán Baranyai 
Itália – 
Amedeo Giannini 
Japão – 
M. Ohno 
T. Shimada 
Luxemburgo – 
Ch. G. Vermaire 
Noruega – 
Stub Holmboe 
Holanda – 
Molengraaff 
Peru 
J. M. Barreto 
Polônia – 
Sulkowski 
Portugal – 
José Caeiro da Mata 
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Suécia – 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg 
Suíça – 
Vischer 
Tchecoslováquia – 
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky 
Turquia – 
Ad referendum 
Mehmed Munir 
Iugoslávia – 
J. Choumenkovitch 
Junte-se ao Projeto de Decreto Legislativo n° 

3, de 1958, e publique-se. 
 

VETO 
N° 8, DE 1958 

 
Do Sr. Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto 

de Lei Municipal n°1.302, que determina a remessa à 
Discoteca Pública, mantida por êste Distrito, de um 
exemplar de cada gravação de disco efetuada em 
seu território. 

 
Em 20 de dezembro de 1958. 
G. P. 2.693. 
Senhor Presidente: 
Em obediência ao disposto no art. 14, § 3°, da 

Lei n° 217, de 15 de janeiro de 1948 (Lei Orgânica 
do Distrito Federal, tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência as razões pelas quais hei por bem 
vetar a Resolução da Câmara de Vereadores oriunda 
do Projeto de Lei n° 1.302, determinando remessa à 
Discoteca Pública, mantida por êste Distrito, de um 
exemplar de cada gravação de disco efetuada em 
seu território, bem como dando outras providências. 

2. A matéria relativa aos deveres e direitos dos 
particulares gerados pela produção intelectual e aos 
quais é costume referir-se sob a denominação de 
direitos autorais constitui, face aos dispostos no art. 
5°, inciso XV, letra a, da Lei Maior, assunto de 
competência legislativa privativa da União Fede- 
 

ral, visto tratar-se de ramo do direito civil, 
encontrando-se os preceitos reguladores das 
relações jurídicas pertinentes a êsse  
assunto compendiadas no Código Civil – arts. 649 a 
673, bem como no Decreto n° 4.790, de 2 de  
janeiro de 1924. Para melhor garantia da proteção 
devida ao direito autoral, determinou o legislador 
federal o depósito da coisa na qual foi reproduzida a 
obra de pensamento, cuja autoria se pretende 
resguardar, em certas repartições do Ministério  
da Educação e Cultura, às quais compete atribuir  
a prioridade porventura existente, no caso de dúvida. 
Sòmente, pois, à União Federal é que seria  
lícito estabelecer a obrigação de entrega de discos 
ao Poder Público, seja com a finalidade precípua  
de garantir o direito autoral, seja para simplesmente 
beneficiar a população com a faculdade de  
audiência gratuita de músicas nas quais estivesse 
interessada. 

3. É de ver, em conseqüência, extravasar  
a Resolução da Câmara do Distrito Federal  
da competência legislativa outorgada pela  
Lei Orgânica, se bem seja inegável a  
excelente intenção da mesma de criar para  
os habitantes da cidade local onde lhes  
fôsse possível apreciar a boa música sem 
necessidade de efetuar os elevados  
gastos imprescindíveis à aquisição de discos  
de valor. Impossível, entretanto, negar  
a impossibilidade jurídica de concretizarem-se  
os bons propósitos da Câmara do Distrito  
Federal, face à estrita distribuição, negando  
aos Estados e Municípios o poder de legislar 
supletivamente sôbre direito civil, conforme  
deduzem os intérpretes "a contrário sensu" da  
regra estatuída em seu art. 6°. Sòmente através  
de melhor aparelhamento da Discoteca Municipal é 
que será possível, no futuro, conceder-se à 
população da cidade as vantagens visadas pelo seu 
legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos da mais elevada estima e 
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distinta consideração. – José J. de Sá Freire Alvim, 
Prefeito do Distrito Federal. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE 

O VETO 
 

Câmara do Distrito Federal. 
Art. 1° Os editores ou autores de discos do 

Distrito Federal ficam obrigados a remeter um 
exemplar de cada gravação à Discoteca Pública, 
mantida pela Prefeitura do Distrito Federal. 

Art. 2° A remessa de que trata o art. 1°, deverá 
ser efetuada no dia em que o disco fôr pôsto à venda. 

Art. 3° Aos infratores do disposto nos arts. 1° e 
2° desta lei será imposta a multa de Cruzeiros 
500,00 (quinhentos cruzeiros). 

Art. 4° A Discoteca Pública fará publicação, 
semestralmente, de um boletim em que serão 
registradas as aquisições efetuadas em virtude desta 
lei e no qual serão mencionados todos os discos 
recebidos, com especificação do nome da música, 
seu gênero e seu autor. 

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes 

pareceres: 
 

PARECERES 
NS. 645, 646, 647, 648 e 649, DE 1958 

 
N° 645, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara n° 170, de 1957, que cria 
a cadeira de Radiologia Clínica das Faculdades de 
Medicina Federais. 

 
Relator: Sr. Lineu Prestes. 

Na sessão de 13 de dezembro de 1957, ao  
ser apreciado o Projeto de Lei da Câmara n° 170,  
de 1957, de autoria do Poder Executivo, que o 
enviou ao Congresso em 1954, com a Mensagem n° 
210, foi requerido pelos Srs. Senadores João 
Villasbôas e Mem de Sá, se solicitasse o 
pronunciamento do Ministério de Educação e 
Cultura. 

Em sua resposta, o titular daquela Pasta se 
manifesta contràriamente à proposição, pelos 
seguintes motivos:  

a) está em discussão, na Câmara  
dos Deputados, o projeto de reforma do ensino 
médico, de iniciativa do Poder Executivo, não sendo 
oportuna qualquer modificação isolada no curso 
médico; 

b) a criação de uma cadeira de Radiologia 
Clínica, feriria frontalmente o sistema do citado 
projeto de reforma do ensino médico; 

c) não é necessária a criação da referida 
cadeira, uma vez que: 

1) a parte física e biológica da  
Radiologia poderá ser estudada na cadeira de Física 
Biológica; 

2) a parte clínica ficará a cargo do Gabinete  
de Radiologia, acessível a todos os clínicos e a todos 
os alunos, como serviço geral dos Hospitais de 
Clínica, à maneira do que ocorre com o Sanatório 
Clínico; 

3) para os que desejarem a especialização em 
Radiologia, haverá cursos apropriados. 

Diante do exposto, embora constitucional, o 
projeto se revela inconveniente, e, assim sendo, 
opinamos por sua rejeição. 

Sala das Comissões, em 25 de julho de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Lineu Prestes, 
Relator. – Lima Guimarães. – Gilberto Marinho. – Rui 
Palmeira, vencido. – Benedicto Valladares. – João 
Villasbôas. – Ruy Carneiro. 
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N° 646, DE 1958 
 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, n° 170, de 1957. 
 
Relator: Sr. Ezechias da Rocha. 
O presente projeto visa criar nas Faculdades 

de Medicina, da rêde federal de ensino superior, uma 
cadeira de Radiologia Clínica. Argumenta a 
justificativa que o desenvolvimento da Radiologia 
Médica, técnica hoje altamente especializada, está 
exigindo a criação de uma cadeira, aliás já prevista 
no Regimento da Faculdade Nacional de Medicina, 
aprovado em 1956. 

Ouvido o Ministério de Educação e Cultura, 
êste opinou pela inoportunidade de medidas face a 
existência de um projeto de reforma do ensino 
médico, ora em trânsito nas Casas do Congresso. 

De fato, devendo ser apreciado um projeto de 
reforma global do ensino médico, não é propício  
o momento para a criação ou supressão de cadeiras 
isoladas no currículo das escolas. Acresce ainda, 
que no plano geral de reforma, não há lugar para  
a criação da pretendida cadeira de Radiologia 
Clínica. 

Por êstes motivos, somos pela rejeição do 
presente projeto. 

Sala das Comissões, em 18 de outubro de 
1958. – Mourão Vieira, Presidente. – Ezechias da 
Rocha, Relator. – Gilberto Marinho. – Públio de 
Mello. 

 
N° 647, de 1958 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara n°170, de 1957. 
 
Relator: Sr. Neves da Rocha. 
O Poder Executivo, com a Mensagem  

n° 210, de 1954, encaminhou à apreciação  
do Congresso Nacional, projeto de lei que obje- 
 

tiva criar nas faculdades federais a cadeira de 
Radiologia Clínica. 

2. Em arrimo dêsse propósito, faz sentir a 
necessidade de se dar ao ensino dessa disciplina o 
grande desenvolvimento compatível com a sua 
crescente importância. 

3. No Senado, foi requerida e aprovada 
urgência para votação da matéria, incluída, então, na 
Ordem do Dia da sessão de 3 de dezembro de 1957. 

4. Face ao Requerimento n° 733, foi o projeto 
retirado da pauta de votação urgente, para que fôsse 
ouvido o Ministério da Educação, sôbre a 
oportunidade da medida. 

5. Manifestando-se em resposta a essa 
solicitação, aduz o Ministério da Educação consideração 
que desaconselharia a aprovação do projeto. 

6. Atendendo a tais ponderações, as 
Comissões de Justiça e Educação opinaram pela 
rejeição do projeto, tendo em conta, principalmente, 
que se acha em estudo na Câmara dos Deputados, 
proposição análoga à presente, onde, com maior 
amplitude, se trata da matéria. 

7. O mérito da questão, como se observa, 
acha-se nitidamente afeto ao âmbito da competência 
da Comissão de Educação, que já se manifestou 
pela sua rejeição. 

8. Assim, nos manifestamos contràriamente à 
aprovação do presente projeto, em consonância com os 
pronunciamentos das demais Comissões opinantes. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Prisco dos Santos, Presidente. Neves da 
Rocha, Relator. – Ary Vianna. – Gilberto Marinho. – 
Caiado de Castro. – Mem de Sá. 

 
N° 648, de 1958 

 
Da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto 

n°170, de 1957. 
 
Relator: Sr. Vivaldo Lima. 
O projeto em questão visa a  

criar nas Faculdades de Medicina, da 
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rêde federal de Ensino Superior, uma cadeira de 
Radiologia Clínica. Solicitado o pronunciamento do 
Ministério da Educação e Cultura, ponderou êste que, 
estando em discussão na Câmara dos Deputados o 
projeto de reforma do ensino médico, originário do 
Poder Executivo, não era oportuna, no momento, 
qualquer modificação isolada no curso médico. 

De todo procedente afigura-se-nos a 
ponderação do Ministério à qual se somam motivos 
de ordem técnica enumerados no douto Parecer da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Por êsses motivos, que esposamos, opinamos 
pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 
1958. – Reginaldo Fernandes, Presidente. – Vivaldo 
Lima, Relator. – Ezechias da Rocha – Pedro Ludovico. 

 
N° 649, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, n° 170, de 1957. 
 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
O projeto prevê a criação da Cadeira de 

Radiologia Clínica nas Faculdades de Medicina 
Federais. 

As Comissões de Justiça, de Educação e 
Cultura, de Serviço Público Civil e de Saúde, 
opinaram contràriamente ao projeto. 

Também é no mesmo sentido o nosso parecer. 
Acha-se em discussão na Câmara dos 

Deputados o projeto de reforma do ensino da 
medicina, de iniciativa do Poder Executivo, o que por 
si só bastaria para prejudicar a matéria que aqui é 
tratada isoladamente. 

O Ministério da Educação pronunciou-se sôbre 
a inconveniência do projeto. 

Sob o ponto de vista financeiro a proposição 
implica em aumento de despesas, que manda atender 
 

pelos saldos da conta corrente dos Quadros do 
Ministério da Educação e Cultura, mas êsses saldos, 
existentes à época do projeto, já hoje estão presos a 
destinações imperativas. 

Cria o projeto novos cargos de Professôres 
Catedráticos, padrão “O”. Para o desempenho das 
novas cátedras, entretanto, será mister prever as 
despesas decorrentes dos serviços auxiliares, 
inclusive assistentes, laboratoristas etc. 

O nosso parecer também é contrário. Matéria 
dêsse teor deve vir convenientemente estudada no 
conjunto do ensino médico e com previsões claras 
quanto ao currículo, ao exercício da cadeira, à forma 
de investidura, às despesas e demais normas 
próprias a assunto delicado como o de uma reforma 
parcial de critérios de ensino. 

Isto pôsto, somos pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, em 19 de dezembro de 

1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Moura Andrade, Relator. – Daniel Krieger. – Mathias 
Olympio. – Lameira Bittencourt. – Júlio Leite. – Ary 
Vianna. – Paulo Fernandes. – Lins de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 650, 651 E 652, DE 1958 
 

N° 650, de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara, n° 77, de 1958, que cria 
uma Coletoria Federal em Mossoró, no Rio Grande 
do Norte em substituição à Mesa de Rendas 
Alfandegada existente naquela cidade, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
O projeto, oriundo de Mensagem do  

Executivo, em substituição à Mesa de Rendas 
Alfandegada em Mossoró, Estado do Rio Grande do 
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Norte, que se extingue, cria a coletoria federal da 
mesma cidade. 

Prevê, ainda, a proposição, além de outras 
medidas e providências necessárias ao fim em vista, que 
a Diretoria Geral da Fazenda Nacional proverá sôbre a 
lotação da nova Coletoria Federal e a distribuição por 
outros órgãos que lhe são subordinados, do pessoal em 
exercício na Mesa de Rendas a extinguir. 

A exposição de motivos do Ministério da 
Fazenda, ainda de 1955, justifica amplamente a 
substituição proposta, alegando, principalmente, que 
a repartição em aprêço, como Mesa de Rendas, não 
arrecada impostos nem taxas aduaneiras, e que a 
cidade de Mossoró não é pôrto de mar nem fluvial, 
sendo certo, ainda, que no Município de Areia 
Branca, sito entre o mar e Mossóró, já existe 
funcionando uma Mesa de Rendas Alfandegada. 

Como quer que seja não padece dúvida que o 
projeto, além do mais da iniciativa do Poder 
Executivo, é de líquida e pacífica constitucionalidade. 

Somos, assim, pela sua aprovação, no tocante 
à sua constitucionalidade e juridicidade. 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1958. 

– Lourival Fontes, Presidente. – Lameira Bittencourt, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Benedicto Valladares. 
– Lineu Prestes. – Attílio Vivacqua. 

 
N° 651, de 1958 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, n° 77, de 1958. 
 
Relator: Sr. Neves da Rocha. 
O projeto em aprêço, originário de  

mensagem do Executivo, cria uma Coletoria  
Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ex- 
 

tingue, em substituição a Mesa de Rendas 
Alfandegada ali existente. 

Dentre as medidas que se tornam necessárias 
aos fins colimados, o projeto manda suprimir a 
função gratificada de Administrador de Mesa de 
Rendas, ali instalada, símbolo FG-4, do Ministério da 
Fazenda; providenciará a Diretoria Geral ou Fazenda 
Nacional sôbre a lotação da nova Coletoria Federal 
com a distribuição por outros órgãos que lhe são 
subordinados, do pessoal em exercício na Mesa de 
Rendas a ser extinta, bem assim, transferir à 
Diretoria das Rendas Internas – Coletorias Federais, 
as dotações consignadas no Orçamento Geral da 
União para a Mesa de Rendas Alfandegada de 
Mossoró. 

A iniciativa do projeto, que é, como já vimos, 
do Poder Executivo, está plenamente justificada em 
exposição de motivos feita pelo Exmo. Sr. Ministro 
da Fazenda, onde ressalta que a Mesa de Rendas a 
ser extinta não arrecada impostos nem taxas 
aduaneiras, mesmo porque a cidade de Mossoró, 
encontra-se fora da Orla marítima, não é pôrto de 
mar nem fluvial, ao passo que no Município de Areia 
Branca, situado entre o mar e o Pôrto de Mossoró 
funciona uma Mesa de Rendas Alfandegada desde 
1926. 

Os tributos que vêm sendo arrecadados pela 
Mesa de Rendas de Mossoró cabem ser recolhidos à 
Diretoria de Rendas Internas, onde se acham 
localizadas as Coletorias Federais. 

Em face das justas razões apresentadas, pela 
justificativa do projeto em causa, somos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1958. 
– Prisco dos Santos, Presidente. – Neves da Rocha, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Ary Vianna. 
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Nº 652, de 1958 
 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei da 

Câmara n° 77, de 1958. 
 
Relator: Sr. Mathias Olympio. 
O Projeto de Lei da Câmara n° 77, de 1958, 

cria uma Coletoria Federal em Mossoró, no Estado 
do Rio Grande do Norte, em substituição à Mesa de 
Rendas Alfandegada ali existente. 

O projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional 
pelo Poder Executivo, conforme Mensagem n° 186-A, de 
1955, tendo por base a Exposição de Motivos n° 262, do 
mesmo ano, do Ministério da Fazenda. 

Neste último documento o ex-Ministro Whitaker 
indica as razões da substituição da Mesa de Rendas 
Alfandegada, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, por 
uma Coletoria Federal, admitindo até que tal não 
aconteceu, quando da votação da Lei n° 1.293, de 27 de 
dezembro de 1950 – ocasião em que outras Mesas de 
Rendas foram transformadas em Coletorias – por um 
lapso, visto que a situação tributária do citado município 
pedia, já naquela época, a substituição em aprêço. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 
77, de 1958. 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Mathias Olympio, Relator. – Daniel Krieger. – Moura 
Andrade. – Lameira Bittencourt. – Ary Vianna. – Lino 
de Mattos. – Júlio Leite. – Paulo Fernandes. 

 
PARECERES 

NS. 653, 654 E 655, DE 1958 
 

N° 653, de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e  

Justiça, sôbre o Projeto de 
 

Lei da Câmara n° 87, de 1958, que concede o auxílio 
de Cruzeiros 400.000,00, à Associação Brasileira de 
Enfermagem, para comparecimento da Delegação 
Brasileira ao XI Congresso Quadrienal de 
Enfermagem. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O projeto em exame autoriza o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
cruzeiros), como auxílio à Associação Brasileira de 
Enfermagem na realização de despesas com o 
comparecimento de seus representantes ao XI 
Congresso Quadrienal de Enfermagem. Tal conclave 
teve lugar, conforme o texto do art. 1°, “in fine”, do 
projeto, no período de 21 de maio a 1° de junho do 
ano em curso. 

Nada obsta a aprovação do projeto no tocante 
à sua constitucionalidade. 

Sala das Comissões, em 22 de outubro de 
1958. – Lourival Fontes, Presidente. – Lima 
Guimarães, Relator. – Attílio Vivacqua. – Gilberto 
Marinho. – Gaspar Velloso. – Argemiro de 
Figueiredo. – Daniel Krieger. – Rui Palmeira. 

 
N° 654, de 1958 

 
Da Comissão de Saúde Pública, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara n° 87, de 1958. 
 
Relator: Sr. Ezechias da Rocha. 
O presente projeto autoriza a abertura de 

crédito especial, pelo Ministério de Saúde, do crédito 
especial de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
cruzeiros) para auxiliar a Associação Brasileira de 
Enfermagem, nas despesas com o comparecimento 
de delegação brasileira ao XI Congresso Quadrienal 
de Enfermagem realizado em Roma, Itália, de 21 de 
maio a 1° de junho do corrente ano. 
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A Associação Brasileira de Enfermagem, pelos 
inestimáveis serviços prestados à classe e ao País, 
credencia-se plenamente ao auxílio que se visa 
conceder. Os Congressos Internacionais, pelo seu 
alcance cultural e técnico, representam encontros de 
maior importância e é justo que nêles o País se faça 
representar. 

Somos, portanto, pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 15 de novembro de 

1958. – Reginaldo Fernandes, Presidente. – 
Ezechias da Rocha, Relator. – Vivaldo Lima. – Pedro 
Ludovico. 

 
N° 855, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 87, de 1958. 
 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
Pelo presente projeto, de iniciativa do 

Deputado Herbert Levy, é concedido o auxílio de 
Cruzeiros 400.000,00, à Associação Brasileira de 
Enfermagem, para participar do XI Congresso 
Quadrienal de Enfermagem, realizado em Roma, 
entre 22 de maio e 1° de junho do corrente ano. 

O auxílio, pois, destina-se a despesas já 
efetuadas pela Associação dêle beneficiária; deve 
levar-se em conta, todavia, que a representação do 
País, naquele importante certame se fêz efetiva 
graças aos esforços daquela entidade, cujos serviços 
relevantes, prestados em diferentes setores de 
atividades, já de há muito a credenciaram a poder 
receber do Estado os estímulos mais fortes e 
indispensáveis ao melhor desempenho de sua tarefa. 
Ao demais, cumpre salientar que êsse pequeno 
auxílio, pelas suas finalidades, encontra precedentes 
numerosos em nossas atividades legislativas, 
através de autorizações idênticas à do presente 
 

projeto, por cuja aprovação, assim, nos 
manifestamos. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 19 de dezembro de 

1958. – Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – 
Moura Andrade, Relator. – Daniel Krieger. – Mathias 
Olympio. – Lameira Bittencourt. – Júlio Leite. – Ary 
Vianna. – Paulo Fernandes. – Lino de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 656 E 657, DE 1958 
 

N° 656, de 1958 
 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto  

de Lei da Câmara n° 137, de 1958, que concede 
isenção de direitos aduaneiros, inclusive adicional de 
10%, Impôsto de Consumo e mais taxas 
alfandegárias para o conjunto de um centro 
telefônico de 1.500 linhas, com pertences e 
acessórios importados pela Telefônica Intermunicipal 
Ltda., de Batatais, São Paulo. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
O projeto de isenção em tela, oriundo da 

Câmara dos Deputados, foi aprovado nesta, com uma 
emenda da sua ilustrada Comissão de Economia que 
limita a isenção proposta apenas aos materiais a que 
se aplicar o disposto no art. 73 da Lei n° 3.244, de 14 
de agôsto de 1957 e, vale ainda acentuar, exclui, 
expressamente, da imunidade fiscal as taxas de 
Previdência Social, sem o que, evidentemente, seria 
êle de flagrante inconstitucionalidade. 

Coerente com pronunciamentos anteriores 
dessa Comissão, e face o alto sentido  
público, inclusive no aspecto econômico da iniciativa 
que se pretende amparar, somos pela aprovação  
do projeto, que irá beneficiar, no tocante ao seu sis- 
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tema de comunicações, um dos mais progressistas 
municípios do grande Estado paulistano. 

Estamos, assim, em que a proposição em 
causa está em têrmos de merecer a aprovação desta 
Comissão. 

É o nosso Parecer. 
Sala das Comissões, em 29 de outubro de 

1958. – Fernandes Távora, Presidente. – Lameira 
Bittencourt, Relator. – Argemiro de Figueiredo. – 
Lima Teixeira. – Alencastro Guimarães. 
 

Nº 657, de 1958 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
da Câmara, nº 137, de 1958. 
 

Relator: Sr. Moura Andrade. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 137, de 1958, 

de autoria do nobre Deputado Pereira Lima e outros, 
concede isenção de direitos aduaneiros, inclusive o 
adicional de 10%; Impôsto de Consumo e mais taxas 
alfandegárias, para o conjunto de um centro 
telefônico, de 1.500 linhas, com pertences e 
acessórios, importado para instalação na cidade de 
Franca, Estado de São Paulo. 

A importação em aprêço foi promovida pela 
Telefônica Intermunicipal Ltda., com sede em 
Batatais, no mesmo Estado, mediante encomenda a 
firma especializada da Suécia. 

A isenção é requerida para serviço de utilidade 
pública e do maior interêsse para o desenvolvimento 
do progressista Município de Franca. 

O projeto, certamente porque elaborado antes 
da vigência da nova Lei de Tarifas, faz referência à 
"taxa de previdência social", excluindo-a da isenção 
pretendida, quando, na forma do art. 66 da dita lei, a 
taxação em aprêço passou a se denominar "taxa de 
despacho aduaneiro". 

Cabe, portanto, uma emenda no projeto em 
relação a êsse ponto, substituindo-se a expressão 
"taxa de previdência social" por "taxa de despacho 
aduaneiro". 

Se a emenda não fôr formulada, a Alfândega 
não entenderá como excluída da isenção a última 
taxa citada, muito embora tenha ela substituído a 
primeira, destinando-se o seu produto aos mesmos 
fins. 

Emendar, por sua vez, resulta em volta do 
projeto à Câmara dos Deputados, salvo se o Plenário 
vier a entender a emenda como sendo de redação, 
uma vez que tem por objetivo corrigir, apenas, o 
nome da taxa sôbre qual não deve recair a isenção. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara, 
nº 137, de 1958, apresentando-lhe, todavia, a 
emenda a seguir: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Ao art. 1º. 
Onde se diz: 
"...taxa de previdência social..." 
Diga-se: 
"...taxa de despacho aduaneiro..." 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 

1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Moura Andrade, Relator.– Paulo Fernandes. – Júlio 
Leite. – Othon Mäder. – Mathias Olympio. – Ary 
Vianna. – Daniel Krieger. – Lameira Bittencourt. 

 
PARECER 

Nº 658, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 195, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e  
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Cultura, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00, 
como auxílio ao Teatro Brasileiro de Comédia 
(T.B.C.). 
 

Relator: Sr. Moura Andrade. 
O presente projeto dispõe sôbre a abertura de 

crédito especial, na importância de Cr$ 3.000.000,00 
(três milhões de cruzeiros), como auxílio ao Teatro 
Brasileiro de Comédia (T.B.C.). 

Trata-se de sociedade civil e cultural, sem fins 
lucrativos, que há dez anos vem prestando 
relevantes serviços, com cêrca de dez mil 
representações no País, das quais 5.700 em São 
Paulo e 1.500 na Capital Federal. 

É, sem nenhuma dúvida, a maior Escola 
Artística prática do Brasil. 

Seu alto nível artístico está expresso nas 
interpretações que tanta repercussão popular e 
cultural alcançaram as peças de Jules Renard, 
Pirandello, Alexandre Dumas Filho, Sófocles, 
Maximo Gorki, Schiller, Ben Johnson, John 
Patrich, além das peças de autores nacionais 
encenadas com sucesso invulgar, algumas  
de permanência superior a seis meses em  
cartaz. 

O T.B.C. tem formado artistas, cenógrafos e 
diretores contando o País com três novas 
companhias teatrais constituídas e formadas por 
elementos do Teatro Brasileiro de Comédia, que 
muito têm projetado o Brasil no cenário artístico 
cultural. Assim têm sido o Teatro de Cacilda Becker, 
a Companhia Lícia e Sérgio Cardoso e a Companhia 
Tônia, Celi e Autran. 

Dois incêndios atingiram o Teatro Brasileiro de 
Comédia, um em 1955, em São Paulo, e outro em 
1957, no Rio de Janeiro, com destruição total de 
materiais, inclusive da sala de espetáculo do Real 
Club Ginástico Português, sendo o guarda-roupa 
masculino e feminino avaliado em mais de 2.500.000 
Cruzeiros e os materiais em cêrca de Cr$ 9.500.000 
00 pelo total, conforme vem relatado nas "Notas sô-  
 

bre o Teatro Brasileiro de Comédia", como 
documento ao projeto. 

O parecer é favorável. 
Sala das Comissões, em 19 de dezembro de 

1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Moura Andrade, Relator. – Daniel Krieger. – Mathias 
Olympio. – Lameira Bittencourt. – Júlio Leite. – Ary 
Vianna. – Paulo Fernandes. – Lino de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 659, 660 E 661, DE 1958 
 

Nº 659, de 1958 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 1958, que 
altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional 
do Rio Grande do Sul. 
 

Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Proposto pelo Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o projeto 
em exame altera o Quadro de Secretaria da aludida 
Côrte (Mensagem nº 59, de 1957). 

A matéria, no que tange à sua propositura, 
harmoniza-se com o disposto no art. 97, item II, in 
fine, da Constituição Federal, motivo por que somos 
por sua aprovação no tocante ao aspecto jurídico-
constitucional. 

Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 
1958. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Gilberto Marinho. – Ruy Carneiro. 
– Gaspar Velloso. – Attílio Vivacqua. – Benedicto 
Valladares. – Lima Guimarães. 
 

Nº 660, de 1958 
 

Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 1958. 
 

Relator: Sr. Mem de Sá. 
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O projeto em causa visa a alterar o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul. 

Tal medida, como se observa na Exposição de 
Motivos nº 39-56, já fôra anteriormente solicitada, 
quando da tramitação do projeto que reestruturava o 
quadro administrativo daquele tribunal. 

Ocorre, todavia, que as alterações sugeridas 
deixaram de se efetivar na Lei nº 3.048, de 21 de 
dezembro de 1956, em que se converteu aquêle 
projeto, por terem chegado tardiamente à Câmara 
dos Deputados. 

Cogita-se, agora, de fazê-las prevalecer 
através do presente projeto, modificando o  
disposto na Lei nº 3.048, de 21 de dezembro de 
1956. 

II – As alterações propostas no Ofício nº 59-
57, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Sul, são as seguintes: 

a) extinção de uma função gratificada –  
FG-4; 

b) criação das seguintes funções gratificadas: 
1 auxiliar de Diretor Geral – FG-5; 2 auxiliares  
de Diretores de Serviço – FG-6; 2 Chefes de Cartório 
– FG-4 e 1 Secretário do Corregedor Geral –  
FG-5. 

III – As Comissões Técnicas da Câmara dos 
Deputados, porém, entenderam de adotar critério 
diferente, aprovando, para o caso, substitutivo que 
consubstancia as medidas que consideravam 
convenientes. 

IV – São assim, introduzidas, no Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul, as seguintes modificações: 

"a) extinção do cargo isolado de provimento 
efetivo de Zelador, padrão K e de 1 (uma)  
função gratificada de Chefe de Seção, símbolo  
FG-4; 

b) criação de 2 (dois) cargos isolados  
de provimento efetivo de taquígrafo, Padrão  
O e 3 (três) funções gratificadas, símbolo FG-4,  
 

sendo 1 (uma) de Secretário do Corregedor e 2 
(duas) de Chefe de Cartório, bem como 1 (uma) de 
Zelador, símbolo FG-7". 

V – De fato, as ponderações aduzidas no 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, em apoio do substitutivo 
que apresentou, situam melhor a questão, do ponto 
de vista administrativo, dando a êsse órgão do Poder 
Judiciário a estrutura uniforme adotada para os 
demais tribunais do País. 

VI – Opinamos, pois, pela aprovação do 
presente projeto. 

Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 
1958. – Prisco dos Santos, Presidente. – Mem de 
Sá, Relator. – Carlos Lindenberg. – Gilberto Marinho. 
 

Nº 661, de 1958 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 174, de 1958. 
 

Relator: Sr. Ary Vianna. 
Objetiva o presente projeto a alterar o Quadro 

da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul. 

Para ocorrer às despesas decorrentes desta 
proposição é o Poder Executivo autorizado a abrir ao 
Poder Judiciário – Justiça Regional Eleitoral do Rio 
G. do Sul, o crédito especial de Cr$ 120.000,00 
(cento e vinte mil cruzeiros). 

As Comissões de Constituição e Justiça e 
Serviço Público manifestaram-se na espécie, 
opinando pela sua aprovação, considerados a 
constitucionalidade e o mérito da matéria em exame. 

No que concerne à despesa que o projeto 
acarreta, verifica-se ser ela uma conseqüência das 
alterações substanciais a que o projeto visa. 

Opinamos, assim, pela aprovação do presente 
projeto. 

Sala das Comissões, .. de dezembro de 1958. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary  
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Vianna, Relator. – Paulo Fernandes. – Daniel 
Krieger. – Othon Mäder. – Moura Andrade. –  
Lameira Bittencourt. – Mathias Olympio. – Júlio  
Leite. 

 
PARECER 

Nº 662, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei nº 186, de 1958, da Câmara dos Deputados, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 
8.000.000,00, destinado a auxiliar despesas com a 
realização do II Campeonato Mundial de 
Basquetebol Feminino. 
 

Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
O presente projeto visa a reverzar o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 8.000.000,00 
destinado a auxiliar despesas com a realização do II 
Campeonato Mundial de Basquetebol Feminino, na 
cidade do Rio de Janeiro. 

É de lamentar que a realização de um 
campeonato mundial de Basquetebol Feminino fique 
pendente de autorização de crédito do Congresso, 
como se a ocorrência periódica de certames  
dessa natureza não fôsse perfeitamente previsível 
que deveria ser atendido dentro das verbas do 
Ministério. 

Embora reconhecendo a importância 
educativa, social e cívica dos campeonatos 
esportivos não podemos deixar passar sem reparo 
essa tendência que já vai se tornando norma, de 
recorrer a créditos especiais como supletivo 
indispensável à sua realização. Esperamos, portanto, 
que êsse vêzo não se torne praxe. 

Como se trata, entretanto, de empreendimento 
que vai servir à formação física dos jovens e ao  
 

congraçamento internacional, somos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 19 de dezembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Lameira Bittencourt, Relator. – Mathias Olympio. – 
Daniel Krieger. – Moura Andrade. – Júlio Leite. – Ary 
Vianna. – Paulo Fernandes. – Lino de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 663 E 664, DE 1958 
 

Nº 663, de 1958 
 

Da Comissão de Serviço Público, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara, nº 152, de 1958, que 
determina que os trabalhadores e funcionários da 
Rêde Mineira de Viação, aposentados antes dessa 
ferrovia reverter à União, terão os proventos de 
aposentadoria revistos para serem igualados aos dos 
servidores, de igual categoria, aposentados após 
essa mesma reversão. 
 

Relator: Sr. Ary Vianna. 
O presente projeto visa autori- os proventos 

de aposentadoria de trabalhadores e funcionários da 
Rêde Mineira de Viação, aposentados antes dessa 
ferrovia reverter à União, igualando-os aos dos 
servidores, em idênticas condições, aposentados 
posteriormente a essa reircorporação. 

Na Câmara dos Deputados, atravessando o 
crivo das várias Comissões, foi o projeto aprovado, 
reconhecida a justiça de seus propósitos. 

Nesse passo aduz a Comissão de Justiça da 
Câmara, em parecer aprovado pela unanimidade de 
seus membros: 

"A Rêde Mineira de Viação é constituída pela 
antiga Estrada-de-Ferro Oeste de Minas e pela Rêde 
Sul Mineira, ambas pertencentes à União Federal, às 
quais se acresceram trechos por ela adquiridos  
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ao Estado de Minas, formando uma ferrovia única 
sob o nome de Rêde Mineira de Viação. 

Essas estradas jamais foram alienadas pela 
União ao Estado; foi a êste deferida apenas sua 
exploração. Em conseqüência, durante o período em 
que a Rêde estêve sob a administração do Estado 
que se incumbiu das despesas de custeio e 
conservação, os seus servidores não perderam a 
condição de funcionários federais. 

O seu destino porém varia segundo o tempo 
em que estêve sob o domínio do Estado e aquêle em 
que reverteu à União. 

Assim é que os servidores, que se aposentaram 
durante o período em que a Rêde estêve com o 
Estado, têm proventos restritos, de acôrdo com o teor 
de baixos vencimentos pagos pelo Estado aos seus 
servidores e, por fôrça de compreensão (talvez 
ilegítima), aos funcionários da Rêde. 

Revertida a Rêde à União, êsses servidores, 
de imediato, foram contemplados no aumento de 
vencimentos dos funcionários civis da União. E os 
que, em seguida, se aposentaram lograram uma 
situação incomparàvelmente melhor do que os 
antigos colegas, que foram forçados, por exemplo, a 
se aposentarem nos últimos dias em que a ferrovia 
ainda se achava com o Estado de Minas. Todos os 
servidores estiveram no mesmo serviço quando do 
arrendamento à Rêde, entretanto, um se aposentou 
com mesquinhos proventos e o outro em condições 
mais favoráveis". 

Alega o autor do projeto, a 
inconstitucionalidade de tal fato, face ao disposto no 
§ 1º do art. 141 da Constituição, onde se assegura a 
igualdade de todos perante a lei. 

A hipótese, todavia, não se adapta bem aos 
estritos têrmos da questão, quando se reconhece, 
que as aposentadorias concedidas àquela época, o 
foram em consonância com as prescrições legais, 
então vigentes. 

Segundo o princípio tradicional de nosso 
direito administrativo, a aposentadoria é regulada 
pela lei vigente ao tempo de sua decretação. 

O que ocorre, de fato, no caso em exame, é 
que foram atribuídas majorações de vencimentos e 
salários aos servidores ativos, determinando, por 
fôrça dêsse aumento, a concessão de 
aposentadorias em bases mais razoáveis. 

Menos pelo princípio de isonomia a que se 
refere o § 1º do art. 141, da Constituição, do que 
pela norma inscrita no art. 193 dessa mesma Carta – 
que assegura a revisão dos proventos da inatividade 
sempre que, por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos 
dos funcionários em atividade deve ser apreciada a 
matéria. 

Resulta, do exposto, que os funcionários da 
Rêde Mineira de Viação, aposentados quando esta 
se encontrava a cargo do Estado de Minas Gerais, 
permanecem auferindo proventos inferiores aos de 
seus colegas, de idênticas categorias, aposentados 
posteriormente, criando para os primeiros um estado 
de desigualdade que cumpre reparar. 

Assim, do ponto de vista que é dado a esta 
Comissão apreciar, considerando a necessidade de 
revisão dos proventos de inatividade dêsses 
servidores, opinamos pela aprovação do presente 
projeto, devendo a Comissão de Finanças 
manifestar-se quanto à repercussão financeira. 

Sala das Comissões, em 28 de novembro de 
1958. – Prisco dos Santos, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Mem de Sá. – Carlos Lindenberg. 
 

Nº 664, de 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 1958. 
 

Relator: Sr. Daniel Krieger. 
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Colima o presente projeto a revisão dos 
proventos de aposentadoria de trabalhadores e 
funcionários da Rêde Mineira de Viação, 
aposentados antes de essa ferrovia reverter à União, 
a fim de os igualar aos servidores, em idênticas 
condições, que passaram à inatividade 
posteriormente àquela reincorporação. 

Sôbre o mérito da proposição, já se 
pronunciou, favoràvelmente, a Comissão de Serviço 
Público, que baseou seu parecer na manifestação 
unânime da Câmara dos Deputados, que concluíra 
pelo reconhecimento do direito aos servidores da 
citada ferrovia. 

De fato, trata-se de aposentados que recebem 
os seus proventos pela Caixa de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviários e Empregados em 
Serviços Públicos (CAP FESP) e que se encontram 
em situação de desigualdade perante outros 
contribuintes aposentados sob o regime de 
federalização da referida Rêde. 

Ora, se os servidores, a quem pretende a 
projeto beneficiar, prestaram serviços sob o regime 
de federalização ou autárquico, embora tivessem 
sido aposentados em outras épocas, nada mais justo 
do que lhes conferir idênticos proventos àqueles 
recebidos por seus colegas, que tiveram a sorte de 
se aposentarem com as vantagens pelo mesmo 
regime assegurados. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto, sem 
prejuízo da audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Daniel Krieger, Relator. – Lameira Bittencourt. – Ary 
Vianna. – Moura Andrade. – Lino de Mattos. – Carlos 
Lindenberg. – Mathias Olympio. – Othon Mäder. – 
Júlio Leite. – Paulo Fernandes. 

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

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

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*): – Sr. 
Presidente, lendo o "Estado de Minas", de 5 de 
novembro dêste ano, deparei com um brilhante artigo 
da lavra do Dr. Philogônio Martins, intitulado: 
"Redenção do Nordeste", assunto, portanto, que a 
nós, dessa região, muito interessa, sobretudo pelas 
idéias que traz e pelas sugestões que oferece. 

Por isso mesmo, creio não haver 
inconveniente nem despautério em fazer inserir êsse 
trabalho nos nossos Anais, para o conhecimento dos 
interessados. 

Assim, Sr. Presidente, passo a lê-lo, a fim de 
que, regimentalmente, figure no Diário do Congresso 
Nacional. 
 

REDENÇÃO DO NORDESTE 
 

Um dos males do Brasil é, sem dúvida, a falta 
de planificação. É a improvisação sem diretivas e, 
talvez, até sem orçamentos. 

Vai daí grande número de obras inacabadas e 
nossa coleção de esqueletos de cimento armado. 

A redenção do Nordeste, problema básico  
da nacionalidade, não tem sido cuidado de outra 
forma. 

Aliás, nunca se pensou em redenção daquela 
imensa área tão sacrificada pela sêca e suas 
conseqüências, mas tão sòmente em enviar-lhe 
socorros imediatos ou tardios, em canalização de 
verbas e construção de açudes regionais. Tudo isto é 
de grande utilidade, mas transitório e insuficiente. 

Tudo de que o Nordeste precisa  
é de uma solução definitiva para seu  
trágico problema, o que quer dizer a elimi-  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nação total dêsse mal brasileiro que, se faz do 
nordestino um dos mais heróicos povos da terra, 
também atesta a incapacidade de nossos 
governantes. 

Certamente redimir o Nordeste é mais 
importante do que centralizar a Capital da República. 
Mas os dois problemas podem e devem ser atacados 
a um só tempo, mesmo porque se confundem numa 
reciprocidade de interêsses comuns e de auxílios 
mútuos. 

Senão vejamos: 
Sem interferir no grandioso plano rodoviário ou 

ferroviário da Transbrasiliana, mas, antes, 
completando-o, poderíamos construir, com urgência, 
uma série de estradas de rodagem partindo das 
Capitais dos Estados nordestinos para Brasília, isto 
é, do mar para o Planalto Central. 

Formaríamos como que um leque cujos raios 
partiriam de São Luís, Teresina (Parnaíba), 
Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, 
Aracaju e Salvador e cuja base ou ponto de 
convergência seria Brasília. 

Depois da rodagem viriam as estradas-de-
ferro no mesmo sentido, entretanto, sem a urgência 
da primeira. Não é necessário encarecer as 
vantagens dêsse empreendimento vital para o 
Nordeste e para o Brasil. Seria ao mesmo tempo 
empreendimento progressista, humano e patriótico. 

Evidentemente a mão de obra daria trabalho 
a milhares de nordestinos que necessitam dêle e 
não de esmolas, como já se disse. A importação 
para Brasília seria ratificada e ampliada. O 
Govêrno central prestaria assistência à faixa de 
litoral pouco assistida, com mais rapidez. 
Povoados e cidades nasceriam à beira das 
estradas, repetindo a epopéia das Bandeiras. Mais  
 

açudes e irrigações conseqüentes fixariam o 
homem à terra. E nesses núcleos de povoação 
nacional teríamos bases para receber colonos 
europeus sem o perigo da formação de quistos 
raciais que é outro mal para nossa Pátria, sem 
unidade de raça. Ora, os quesitos raciais com a 
imigração pouco assimilável viriam confirmar a 
penosa sentença do grande Euclides da Cunha de 
que não teremos jamais unidade de raça. Mas, se 
em cada núcleo de colonos europeus, sem falar nos 
árabes que são nômades por natureza, mas 
assimiláveis e úteis, tivermos o lastro nordestino, é 
certo que, com um natural caldeamento, benéfico e 
patriótico, extrairemos um dia, dêsse mosáico de 
raças que é o Brasil, a necessária e sonhada 
unidade étnica. 

A planificação de estradas, como foi exposta, 
salvaria o Nordeste, no presente, povoando o  
interior do País e eliminando o triste espetáculo dos 
"paus de arara", nas retiradas melancólicas, 
dramáticas e desordenadas. Também resolveria 
êsse problema em definitivo, para e futuro, tornando 
realidade o reflorestamento naquela área, partindo 
do centro para a periferia, do interior para o mar, 
justamente em sentido contrário ao das estradas de 
penetração. 

À base de uma legislação florestal adequada 
que comprometesse para o reflorestamento o 
Govêrno Federal e os estaduais em largas faixas das 
estradas, e rios, dos córregos e açudes, e, também, 
os particulares em suas propriedades, dando-lhes 
assistência e fiscalização concreta, teríamos em 
curto prazo, a recuperação daquela terra, sêca, mas 
fértil. 

Pode parecer que a um médico apolítico  
não competia abordar assunto desta nature-  
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za, mas é assunto nacional e todos os brasileiros 
tem direito de abordá-lo. 

Além disso, a intromissão se explica: já vi 
crianças nordestinas morrerem à míngua de recursos 
de tôda a ordem nas estações da Central. É um 
espetáculo deprimente para os brasileiros, doloroso 
para a humanidade. Até parece que o INIC não 
existe para os melhores emigrantes, pelo menos os 
da obrigação nacional. Os outros são do interêsse 
nacional. Portanto um médico pode sonhar com a 
solução dêsse magno problema que é a redenção do 
Nordeste. 

E depois daquelas estradas de um plano 
viável e inadiável, da periferia para o centro,  
das Capitais do Nordeste para a Capital Federal, 
depois que a civilização caminhasse célere à frente 
dos limpa-trilhos e o reflorestamento daquela área 
fôsse um fato positivo, outro problema de pioneirismo 
se levantaria conclamando todos os brasileiros e, 
ainda em particular, os bravos nordestinos, para uma 
solução apoteótica: A Marcha para o Oeste –  
Philogônio Martins". 

Sr. Presidente, êste trabalho breve, porém de 
substância, da autoria de um médico, traz, em linhas 
gerais, impressionado pelas circunstâncias 
peculiares às crises cíclicas do Nordeste, sugestão 
patriótica ao conhecimento do povo brasileiro. 

Como nordestino que, por mais de uma vez, 
desta alta tribuna tenho veiculado os anseios de 
minha gente, não poderia deixar sem repercussão 
êsse interêsse que nos comove e que, com efeito, 
merece demoradamente meditada por quem de 
direito. 

Enquanto aqui chove a cântaros, e 
assistimos ao que ocorreu à noite passada,  
um dilúvio, neste instante, nas regiões do 
Nordeste, possìvelmente, não cai um pingo de  
 

água. Dir-se-á que o problema só se resolveria – 
conforme, aliás, sugestão de eminente homem público 
brasileiro – com a transmutação das populações que 
habitam essa zona semi-árida. Há, no entanto, em 
contra-partida a tal ponto de vista, argumento que 
convence com o próprio enunciado: o de que, superada 
a crise flageladora, a recuperação nordestina é 
admiràvelmente surpreendente. Não há linguagem 
que a traduza, tal o seu caráter de excepcionalidade. 

Ainda há pouco, ilustres colegas, Senadores 
pelo Estado do Piauí, em conversa comigo, 
admiravam-se da resistência da gente nordestina e 
não sabiam como explicar essa teimosia em viver no 
Nordeste, confessando-se êles mesmos dêsses 
teimosos. Parecia que o nosso sofrimento tinha algo 
de indefinível, se não de misterioso, porque cada vez 
mais nos prende ao solo. Um dêles, à guisa de 
boutade, risonho e amável, contou um episódio que 
não sei se deverei, relatar. Espero que o nobre 
colega não me leve a mal. 

Em uma passagem pelo interior nordestino, 
ouviu de um sertanejo a declaração de que a mais 
terrível das paixões era a paixão pela mulher feia. 

Sr. Presidente, há um símile nessa 
comparação com a terra calcinada do Nordeste. 

Quem das orilhas do Atlântico Sul parte em 
busca das regiões desoladas do Nordeste e ali 
chega num dêsses momentos em que a soalheira 
não se aplaca, pelo contrário, é tôda ardência e 
sofrimento crescente, não pode compreender o rigor 
da natureza nem a pertinácia da nossa resistência, 
nem o nosso amor e nem também a nossa paixão, 
porque tudo ali é adusto, tudo ali é áspero, tudo ali é 
hostil. À primeira vista recorda o solo, para quem o 
vê, cardos perdidos no deserto, mas, para nós, os 
filhos da terra, pouco importa, pois sabemos que, 
aos primeiros borrifos, tudo renasce, tudo rever-  
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dece, é um encantamento, deslumbra aos olhos. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 

um aparte? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 

todo o prazer. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Talvez esteja 

nesse grande contraste apontado por V. Exa., a 
maior fôrça que prende o nordestino à sua terra. Se, 
efetivamente, quando a sêca vem... 

A verdade é que quando a sêca assola, 
quando a estiagem castiga em cheio, o Nordeste 
transforma-se num cenário infernal; mas em 
compensação, quando caem as chuvas abençoadas, 
aquelas terras se transfiguram em terras do Paraíso. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
obrigado ao preclaro representante do Piauí, Senador 
Leônidas Mello, por sua brilhante cooperação. 

É assim mesmo, Sr. Presidente. 
Possìvelmente, quem esmerilhar mais 
profundamente o assunto, chegue talvez a conclusão 
idêntica à do ilustre e eminente aparteante. 

Sr. Presidente, retomo o fio das minhas 
considerações. Não é razoável pensar-se em 
transportar os habitantes da região nordestina para 
qualquer outra do País, porque os elementos 
econômicos de que dispõe o Nordeste são de tal 
significado, que impõem, ao contrário, procedimento 
diferente. 

Temos terras que poderiam abastecer o 
mundo com o algodão de fibra longa; terras as 
melhores possíveis, para o cultivo do precioso 
algodão, conhecido por algodão "mocó", rival do 
egípcio; no entanto, êsse problema continua 
insolúvel, o nosso desenvolvimento, neste particular, 
é quase nenhum. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam 
dois minutos para término da hora do Expediente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Sr. Presidente, há muito tempo tenho evitado  
a tribuna. Conheço, porém, os imperativos a  
que obedece V. Exa., aos quais me curvo 
religiosamente. Ia-me esquecendo e voltando  
a falar sôbre matéria que é sobretudo fascinante  
e angustiante para nós, nordestinos. Não 
prosseguirei, entretanto, em obediência à 
determinação regimental. 

O SR. PRESIDENTE: – Se Vossa Excelência 
desejar poderei conceder-lhe a palavra para 
explicação pessoal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradecido a Vossa Excelência. 

Mesmo em explicação pessoal o assunto não 
seria esgotável; não é matéria para ser tratada em 
tão pouco tempo. Peço desculpas aos nobres 
colegas por não continuar nesta modesta e obscura 
exposição. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Foram encaminhados 
à Mesa dois requerimentos de urgência (Pausa). 

São lidos os seguintes requerimentos. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 595; DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 4º, combinado com 

o art. 126, letra j; do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto da Lei da Câmara nº 220, de 
1958, que altera a legislação do Impôsto de 
Consumo e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Filinto Müller. – Lameira Bittencourt. – 
Kerginaldo Cavalcanti. – Leônidas Mello. – Neves 
da Rocha. – Moreira Filho. – Lima Teixeira. – 
Caiado de Castro. – Onofre Gomes. – Jorge 
Maynard. – Argemiro de Figueiredo. – Públio de 
Mello. 
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REQUERIMENTO 
Nº 596, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 4º, combinado  

com o art. 126, letra j, do Regimento Interno, 
requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 226; de 1958, que modifica a 
Consolidação das Leis do Impôsto de Sêlo baixada 
com o Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953 e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro  
de 1958. – Lameira Bittencourt. – Mourão Vieira. – 
Paulo Fernandes. – Onofre Gomes. – Leônidas 
Mello. – Ary Vianna. – Jarbas Maranhão. –  
Públio de Mello. – Filinto Müller. – Lima  
Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos que 
acabam de ser lidos serão votados depois da Ordem 
do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 116, de 1958, que cria cargos no Quadro do 
Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª 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 Lino 
de Mattos); tendo Pareceres Favoráveis (ns. 643 e 
644, de 1958), das Comissões de Serviço Público e 
de Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidas 
emendas encaminhadas à Mesa. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
 

Nº 1 
 

Acrescentar onde convier. 
Art. .. Os Juízes do Tribunal do Trabalho,  

dos Tribunais Regionais do Trabalho, e das  
Juntas de Conciliação e Julgamento, inclusi-  
 

ve os vogais, usarão vestes talares, tendo os primeiros 
o tratamento de Ministros, os segundos o de 
Desembargadores, os terceiros o de Juízes 
Presidentes da Junta e os últimos de Juízes Classistas. 

 
Justificativa 

 
A distinção que se procura fazer entre 

classistas e vitalícios não procede. Na plenitude de 
suas funções judicantes tais juízes são perfeitamente 
indistintos. As vestes talares dão majestade à 
Justiça, ao Tribunal e não ao juiz individualmente. 
Demais, a questão já está resolvida no Tribunal 
Superior do Trabalho e nos Tribunais Regionais: 
todos os seus juízes, inclusive os classistas ou seus 
suplentes usam vestes talares. É pois necessário 
que a medida abranja as Juntas de Conciliação e 
Julgamento, integralmente. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Lino de Mattos. 

 
Nº 2 

 
Acrescente-se onde convier. 
Art. .. Os magistrados da Justiça do Trabalho, 

inclusive os classistas, terão férias individuais e 
remuneradas de 60 dias em cada ano e os vogais de 
Juntas de Conciliação e Julgamento, de 30 dias, nas 
mesmas condições. 

 
Justificativa 

 
Que os Juízes Classistas têm direito a  

férias remuneradas, tal como ocorre com os demais 
Juízes do Trabalho, é indiscutível. É odiosa a 
distinção que se faz. Odiosa e injusta, porque 
injustificável. Se o juiz vitalício, que produz em 
igualdade de condições com o juiz classista (vogais 
dos Tribunais), deve descansar 60 dias anualmente, 
por que não o devem os vogais das Juntas de 
Conciliação e Julgamento? Não podemos deixar de 
lembrar que ao ser instituída a Lei de Férias, teve em 
vista o legislador a absoluta necessidade de repouso  
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anual como medida de higiene mental a todos 
aquêles que prestam serviços. Por que, então 
excluir-se aquêles que justamente, condenam as 
partes que não cumprem tal dispositivo legal ? 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Lino de Mattos. 
 

Nº 3 
 
Dar nova redação ao art. 663, da C. L. T. 
“A investidura dos vogais das Juntas e seus 

suplentes é de quatro (4) anos, podendo, entretanto, 
ser dispensado a pedido durante a metade dêsse 
período”. 

§ 3º Aquêles vogais que já tenham sido 
reconduzidos até a sanção da presente lei serão 
mantidos nos respectivos cargos, enquanto 
estiverem no exercício de suas categorias 
econômicas e profissionais, devidamente 
comprovadas por certidão fornecida pelo Sindicato 
correspondente, que não poderá ser negada, até 
trinta (30) dias antes do término do prazo da sua 
investidura”. 

 
Justificativa 

 
Os Juízes representantes classistas e os 

vogais das Juntas de Conciliação e Julgamento, 
reconduzidos uma ou mais vêzes já demonstraram 
as suas qualidades e a sua capacidade para o 
exercício da nobre judicante. Justo é que 
permaneçam nos respectivos cargos enquanto bem 
servirem, uma vez que continuem integrados nas 
suas categorias econômicas profissionais. Destarte 
respeita-se o ditame constitucional da representação 
partidária nos órgãos judiciários do trabalho,  
terão os seus membros representantes classistas,  
a máxima autonomia no exercício de suas  
funções e poderão dedicar-se inteiramente às suas 
elevadas atribuições, com aquêle cabedal de 
conhecimentos, adquiridos através de extenso 
tirocínio. É precisamente essa experiência,  
êsse tirocínio que tem demonstrado as au- 
 

toridades ao Poder Judiciário o acêrto da 
permanência nos cargos dêsses elementos e isso 
como medida de boa composição e aplicação da 
justiça por aquêles que já adquiriram a prática 
necessária e o completo conhecimento de equilíbrio 
social-trabalhista, ao interpretar e ao aplicar a lei. Daí 
porque necessária a manutenção dos representantes 
classistas que hajam dado prova, pela atuação em 
mais de um período de serviços, dos seus 
conhecimentos, jurídicos. A Justiça do Trabalho, 
convém insistir, é pela sua própria natureza 
eminentemente classista. As questões submetidas 
com maior freqüência aos Tribunais do Trabalho são 
as questões de fato, nas quais deve prevalecer a 
prática dos juízes classistas. As questões de Direito 
é que devem receber a prevalência de juízes alheios 
aos interêsses profissionais. E assim estabelece-se 
aquêle perfeito equilíbrio que é, aliás, indispensável 
no âmbito judiciário trabalhista. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Lino de Mattos. 

 
Nº 4 

 
Dar nova redação ao art. 693, letra b,  

da C. L. T. 
“Seis representantes classistas, três dos 

empregados e três dos empregadores, nomeados 
pelo Presidente da República, por um período de 
quatro (4) anos. 

 
Justificativa 

 
A Justiça do Trabalho, convém insistir, é, pela 

sua própria natureza eminentemente classista. 
Convém manter-se a paridade de representação de 
empregadores e empregados, assegurando-se 
mandato de quatro anos, o que dá maior eficiência 
na ação julgadora dos juizes. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas. 
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O SR. FILINTO MÜLLER (*): – Sr. Presidente, 
pediria a V. Exa. me mandasse o projeto e as 
emendas. (Pausa – O orador é atendido). 

A proposição, Sr. Presidente, cria cargos no 
Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª 
Região. 

Oriunda de mensagem do Poder Judiciário do 
Trabalho, está de acôrdo com a exigência da 
Constituição. Apreciou-a a Câmara dos Deputados 
em regime normal, embora um tanto demorada. 

Do Presidente do Tribunal do Trabalho de São 
Paulo e de altas personalidades de Ribeirão Prêto, 
tenho recebido solicitações no sentido de apressar 
sua tramitação no Senado, tendo em vista o 
desenvolvimento do Município de Ribeirão Prêto. 

Quanto ao projeto, nenhuma objeção faço; ao 
contrário, é merecedor da aprovação do Senado, 
porque atende à aspiração, muito justa, dos 
trabalhadores de Ribeirão Prêto, os quais por vêzes, 
apelam para Justiça do Trabalho. 

Sr. Presidente, a cidade de Ribeirão Prêto é 
das mais importantes de São Paulo. Essencialmente 
agrícola, inicialmente, já em grande progresso, 
elevou-se ainda mais com a indústria, hoje em 
notável expansão. 

O nobre Senador Lino de Mattos, atendendo à 
necessidade do aumento do Quadro do Pessoal da 
Justiça do Trabalho daquela Região obteve dispensa 
de interstício para que o projeto figurasse na Ordem do 
Dia, desta sessão. Ofereceu, entretanto, emendas que, 
aprovadas, perturbariam o andamento do projeto. 

Desejaria dirigir um apêlo ao nobre Senador 
por São Paulo; mas naturalmente em virtude do 
temporal que desabou sôbre a cidade, S. Exa. não 
pôde comparecer a esta sessão. Estou certo,  
porém, de que, tomando conhecimento do meu 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

apêlo, não terá dúvida o eminente representante de 
São Paulo em reexaminar suas emendas e, 
possivelmente, retirá-las, porque o objetivo de S. 
Exa., também o nosso, é tornar mais eficiente 
possível a Justiça do Trabalho da 2ª Região. 

Das suas emendas algumas não são 
pertinentes à matéria; outras implicam criação de 
novos cargos. 

Já debatemos no Senado, e lamentei – como 
continuo a lastimar – divergir de um dos Senadores 
mais capazes, o eminente Senador Lima Teixeira, 
em matéria semelhante, quando S. Exa. pleiteava a 
criação, em municípios de seu Estado, de Juntas de 
Conciliação e Julgamento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte ? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Aproveito o ensejo 
para salientar a coerência do ilustre colega, até 
porque seriam dois pesos e duas medidas se, 
porventura, êste projeto fôsse aprovado com 
emendas. V. Exa. se recorda, defendi, 
insistentemente, a prerrogativa de o Senado 
emendar a proposição a que Vossa Excelência se 
referiu. Vencido por pequena margem, aguardo 
projeto idêntico para, baseado em argumentos mais 
sólidos, oferecer emendas. Não apresentei emenda 
à proposição em causa, porque não as julguei 
pertinentes. Não me moveu naquela oportunidade, 
propósito de procrastinar a tramitação de projeto que 
interessava a meu Estado. Confesso, no entanto, 
que não fiquei satisfeito. Os municípios para os quais 
ofereci emendas criando Juntas de Conciliação, a 
elas faziam jus. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte com que me honra o nobre Senador Lima 
Teixeira. Reafirmo a S. Exa. que jamais tomaria uma 
atitude em prejuízo de qualquer região do País. 
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Minha formação é a de quem vê o Brasil como um 
todo, amando a êsse todo, nossa Pátria. 

A Bahia, todos a admiramos não só pelo que. dá 
de progresso ao Brasil mas, sobretudo pelo grande 
viveiro que é de homens de inteligência e de cultura. 

Na Bahia, tivemos o nosso batismo: ali surgiu 
o Brasil, para ser a grande Nação que é. A Bahia tem 
dado ao Brasil, homens do maior valor e capacidade, 
do mais elevado patriotismo, que têm concorrido com 
trabalho para o desenvolvimento de nossa Pátria. A 
Bahia merece tudo, não só de mim mas de todos os 
brasileiros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em nome da 
Bancada da Bahia, agradeço as referências de V. 
Exas. ao nosso Estado. 

O SR. FILINTO MÜLLER – V. Exa. nada tem 
que agradecer, faço justiça ao grande Estado, um 
dos motivos de orgulho da Federação Brasileira. 

Sr. Presidente, tive a satisfação de ver no 
recinto o eminente Senador Lino de Mattos. Sinto-
me, assim, mais à vontade para discutir suas 
emendas. 

É com muito pesar que me oponho às 
proposições do ilustre representante de São Paulo, e 
o faço sob duplo aspecto: primeiro, porque aceitas 
pelo Senado, forçariam a volta do projeto à Câmara, 
o que prejudicaria seu andamento rápido. 

Outro aspecto, força-me a divergir de suas 
emendas, como divergi, em outra oportunidade, das 
do nobre Senador Lima Teixeira; e o faço coerente 
comigo mesmo. O ilustre representante da Bahia 
declarou que foi derrotado; discordo dessa 
declaração. S. Exa. apenas não conseguiu ver 
prevalecer o seu ponto de vista em relação à criação, 
em diversos municípios de seu Estado, de Juntas de 
Conciliação. Não houve, repito, derrota, apenas 
discordância da Maioria do Senado. 

Ainda assim, o debate teve grande mérito O 
assunto foi brilhantemente esclarecido pelo eminente 
representante da Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O Senado, por 
pequena margem, entendeu não aprovar suas 
emendas naquela oportunidade; mas renovadas, 
com argumentos mais fortes, como disse S. Exa. – 
serão elas consideradas pelo Senado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É o que espero. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – As emendas 

apresentadas pelo eminente Senador Lino de Mattos 
não são pertinentes, não têm relação direta com a 
matéria disciplinada no projeto. 

Aquela, por exemplo, que determina que os 
magistrados da Justiça do Trabalho, inclusive os 
classistas, tenham férias individuais e remuneradas 
de sessenta dias em cada ano, e os vogais das 
Juntas de Conciliação e Julgamento, trinta dias nas 
mesmas condições, refere-se a norma a ser adotada 
em relação à Justiça do Trabalho. No entanto, não 
tem nenhuma relação com a criação de cargos, sem 
dúvida, necessários, na Junta de Conciliação e 
Julgamento de Ribeirão Prêto. 

Há também, emenda referente ao uso de 
vestes talares pelos Juízes dos Tribunais de 
Trabalho e das Juntas de Conciliação e Julgamento. 
Essa prática, pelos membros dos Tribunais e pelos 
magistrados de modo geral, tem alta significação, 
empresta maior solenidade, maior respeito – 
digamos assim – à Magistratura. No Distrito Federal, 
durante muito tempo, nossos magistrados deixaram-
na de lado, mas lembro-me bem que o saudoso 
Desembargador Vicente Piragibe, quando Presidente 
do Tribunal de Relação, levou muito a rigor o uso das 
vestes talares. 
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Realmente, qualquer pessoa – advogado ou 
parte – que compareça a sessão do Tribunal ou a 
simples audiência, sente normalmente, maior 
respeito diante de Juízes assim trajados. 

A emenda do nobre Senador Lino de Mattos, 
no particular, não deixa de ser muito interessante, 
todavia, não tem pertinência com assunto principal 
do projeto, que, como disse, é a ampliação do 
Quadro do Pessoal da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Ribeirão Prêto. 

Da mesma forma, as duas outras emendas 
que introduzem alterações na Consolidação das Leis 
do Trabalho. Essas poderiam ser oportunamente 
transformadas em projeto, através, mesmo, de 
iniciativa do Presidente da República e da Justiça do 
Trabalho, por indicação de pessoa tão prestigiosa 
como o nobre Senador Lino de Mattos. Aceitas pelo 
Senado, retardarão a aprovação de medida tão 
necessária ao melhor aparelhamento da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Ribeirão Prêto. 

Sr. Presidente, como a proposição deverá ser 
retirada da Ordem do Dia em face de terem sido 
apoiadas as emendas pelo Plenário, reservar-me-ei 
para apreciá-la no encaminhamento da votação. 

Desejo apenas ressalvar o ponto de vista de 
que as emendas seriam prejudiciais ao projeto. Creio 
que desta forma, o próprio Senador Lino de Mattos 
não terá dúvida, oportunamente, em retirá-las para 
que a proposição não sofra procrastinação. 

Felicito-me, Sr. Presidente, por haver discutido 
o projeto. Deu ao eminente Senador Lima Teixeira – 
a quem me prendem laços de grande admiração e 
estima – oportunidade de desabafar seus 
sentimentos, confessando que estava magoado com 
a circunstância de ter eu combatido suas emendas 
no projeto anterior sôbre Justiça do Trabalho. Folgo 
muito em ouvir essa declaração do Senador  
Lima Teixeira. Estou certo de que a má- 
 

goa foi momentânea, tão-sòmente a pena de não ver 
municípios da Bahia, realmente necessitados de 
Juntas de Conciliação e Julgamento atendidos 
prontamente. Não teria sido ressentimento pessoal 
pelo seu colega e admirador e, sim, o do homem 
público que deseja ver seu Estado aparelhado dos 
órgãos indispensáveis, como, no caso, os de Justiça 
do Trabalho. Lamento que seu ponto de vista não 
tenha sido aceito imediatamente, e êsses órgãos não 
tenham sido criados. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte ? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muita 
satisfação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Desejo prestar um 
esclarecimento ao nobre colega. Não tive a intenção 
de desagradar V. Exa., tão lhano no trato e fidalgo de 
sentimento. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Gentileza de 
Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Fui levado àquela 
iniciativa penalizado com a situação de oitenta e oito 
operários que, apesar de estáveis, foram demitidos 
pelos empregadores, isso porque naquela região não 
existe Junta de Conciliação. Tomei então o 
compromisso comigo mesmo, diante da decepção 
que sofreram aquêles trabalhadores, tão logo 
houvesse oportunidade, defender a criação de uma 
Junta de Conciliação naquela região. Trata-se de 
município onde há treze fábricas de açúcar e dez mil 
operários. Seria um meio de servir àqueles que não 
foram atendidos em suas reivindicações, sòmente 
porque não dispunham de Junta de Conciliação. São 
os esclarecimentos que julgo de meu dever dar ao 
prezado colega, esperando que na ocasião própria, 
observados os princípios constitucionais, conte eu 
com o apoio de S. Exa. para satisfazer aos anseios 
daquela gente. 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço muito 
penhoradamente, e com alegria mesmo, o aparte do 
Senador Lima Teixeira, nobre representante da Bahia. 

Permitir-me-ia, no entanto, sugerir a S. Exa. 
outro caminho que talvez atendesse ràpidamente a 
sua justa defesa dos interêsses dos trabalhadores 
daquela região. O nobre colega é, 
incontestàvelmente, uma das figuras de maior 
prestígio da vida pública brasileira – prestígio justo e 
merecido – e poderia interferir junto ao Presidente do 
Tribunal Regional da 5ª Região da Bahia, no sentido 
de que desse andamento à iniciativa da criação 
dessa Junta. Sentir-me-ia à vontade e muito feliz 
para colocar-me à disposição de S. Exa. e colaborar 
na tramitação do projeto que viesse ao Poder 
Legislativo, em virtude de iniciativa do Poder 
Judiciário. Assim V. Exa. atenderia a essa justa 
aspiração do seu Estado e eu estaria dentro do meu 
ponto de vista quanto à competência constitucional da 
iniciativa. Inteiramente harmonizados, trabalharíamos 
juntos. V. Exa. orientando o andamento do projeto no 
Legislativo e eu, colocando-me ao seu lado, como 
modesto auxiliar para obter rápida tramitação. Dessa 
forma, não feriríamos, segundo meu ponto de vista, o 
preceito constitucional e poderíamos atender à justa 
aspiração do povo baiano em determinada região 
daquele Estado. 

Estou certo de que o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho, na Bahia, não deixará de 
tomar em consideração o ponto de vista que  
estou sustentando e que se transformou em apêlo 
dirigido ao Dr. Carlos Carquejo Costa, uma das 
figuras de mais alto valor da Justiça. Moço que se 
fêz graças a grande esfôrço e ao seu talento, é um 
estudioso; um homem capaz, e digno. Ao tempo em 
que eu exercia – com muita honra para mim – o 
cargo de Presidente do Conselho Nacional do 
Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 
 

5ª Região era dos mais bem servidos em Juízes de 
todo o País. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permita V. Exa. 
completar as apreciações que faz a respeito do Dr. 
Carlos Carquejo, Presidente do Conselho da 5ª 
Região, na Bahia. Quando, estudante de Direito, 
encaminhou êle ao Tribunal solicitação para advogar 
na Justiça do Trabalho, quem despachou 
favoràvelmente o pedido fui eu, como Presidente 
daquela Côrte. Sou, conseguintemente, insuspeito 
para falar a respeito do Sr. Carlos Carquejo, meu 
amigo, que considero homem digno, capaz e 
operoso. Não lhe faço qualquer restrição. Na ocasião 
em que debatemos, nesta Casa, a criação de Juntas 
de Conciliação e Julgamento da Bahia – que eu 
defendia, ardorosamente – cheguei a dizer a V. Exa., 
quando mencionou, em aparte o Sr. Carlos Carquejo, 
que naturalmente êle propugnava pela aprovação 
rápida do projeto, sem emendas, porque também 
visava à melhoria de vencimentos dos funcionários e 
dos membros do Tribunal da Justiça do Trabalho. Na 
verdade, a proposição previa outra categoria para o 
Tribunal. Meu argumento, no entanto, não teve o 
intuito de diminuir o Presidente daquela Côrte, o 
qual, como acentuei, é meu amigo pessoal. Longe de 
mim, portanto, fazer-lhe comentários menos 
favoráveis. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Folgo muito  
em registrar o aparte do nobre Senador Lima 
Teixeira. Revela, mais uma vez, a nobreza de caráter 
de S. Exa. Sabemos seria o ilustre representante  
da Bahia incapaz de atitude que atingisse, 
deliberadamente, um homem que, no exercício de 
tão alto cargo, cumpre seu dever com eficiência e 
correção. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O nobre orador 

permite um aparte ? 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Ouço o aparte do 
nobre Senador Attílio Vivacqua. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Eu não estava 
no recinto no momento em que V. Exa. feriu o ponto 
da iniciativa da criação de Juntas de Conciliação e 
Julgamento. Assim pediria um esclarecimento: 
Desejava saber se V. Exa. sustenta que, para serem 
criadas as Juntas, é necessária a iniciativa dos 
Tribunais do Trabalho. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Tenho 
sustentado, sempre, que essa criação dependerá da 
iniciativa do Poder Judiciário do Trabalho. Sei, de 
antemão, que a opinião do meu eminente mestre, a 
quem muito prezo e admiro, desde longo tempo, o 
nobre Senador Attílio Vivacqua, é contrária a êste 
ponto de vista; e lamento ter tão pouca fôrça para 
poder divergir de um gigante no campo judiciário. 
Infelizmente, no entanto, eu não poderia manter um 
debate com S. Exa. nesse terreno, na defesa da tese 
que modestamente advogo, amparado em grandes 
mestres do direito brasileiro. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A Vossa 
Excelência não falta autoridade – autoridade das 
mais prestigiosas – principalmente nesse  
assunto, que representa, em sua vida, um dos 
pontos altos, quando presidiu do Tribunal da Justiça 
do Trabalho. Procura-se, neste momento, saber-se 
se o Senado e a Câmara dos Deputados podem 
tomar a iniciativa da criação de Juntas de 
Conciliação e Julgamento. Desejo, mais uma vez, 
ressalvar meu ponto de vista. A Constituição diz, no 
§ 3º, do art. 122: 

“A lei instituirá as Juntas de Conciliação e 
Julgamento podendo, nas Comarcas onde elas não 
forem instituídas, atribuir as suas funções aos Juízes 
de Direito”. 

Não lhes subordina, portanto, a criação, a 
qualquer medida prévia, a qualquer mensagem dos 
Tribunais. Esta é tese diversa daquela a que se referiu 
V. Exa. – e que foi objeto de discursos do nobre 
Senador Lima Teixeira – sustentada na oportunidade 
da discussão das emendas oferecidas ao projeto que 
criou Juntas de Conciliação e Julgamento em vários 
Estados do Brasil. Levantou-se, então, a questão, 
pensando-se que as emendas não eram pertinentes. 
É evidente que nós – eu, principalmente, sempre 
entendi que nessa matéria os Regimentos da Casa 
têm sido violadores completos do direito de iniciativa – 
podemos apresentar essa emenda. O ponto de vista 
de V. Exa. é outro. V. Exa. sustenta que para criar 
Juntas de Conciliação e Julgamento é necessária uma 
mensagem, urna proposição, uma proposta dos 
Tribunais de Trabalho. Para êsse ponto é que peço a 
atenção de V. Exa., solicitando, apenas, que examine 
o dispositivo constitucional, que é muito claro. A Carta 
Magna não se subordina a nenhuma exigência dessa 
natureza. Diz o art. 122, parágrafos 3º, 4º e 5º da 
Constituição: 

“Art. 122 – 
§ 3º A lei instituirá as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, podendo, nas Comarcas onde elas não 
forem instituídas, atribuir as suas funções aos juízes 
de Direito”. 

§ 4º Poderão ser criados por lei outros órgãos 
da Justiça do Trabalho. 

§ 5º A constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condições de exercício dos 
órgãos da Justiça do Trabalho serão reguladas por 
lei, ficando assegurada a paridade de empregados e 
empregadores”. 

Nesse ponto, peço licença para formular minha 
divergência profunda com relação à tese de Vos- 
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sa Excelência, para cuja defesa não faltam prestígio, 
inteligência e cultura, e sobretudo o aprêço que 
todos lhe votamos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte com que me honra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua. 

Sr. Presidente, concluo minhas considerações 
sôbre o projeto com um apêlo ao eminente Senador 
Lino de Mattos. Quando a proposição voltar das 
Comissões retire suas emendas, a fim de que a 
Justiça do Trabalho da 2ª Região tenha, desde  
logo, aumentado o Quadro do Pessoal das  
Juntas de Conciliação e Julgamento. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o projeto com as emendas. 

Não havendo outro Senhor Senador que faça 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Em virtude das emendas oferecidas, a matéria 
retornará às Comissões de Serviço Público Civil e de 
Finanças. (Pausa). 

Sôbre a mesa, ofício do nobre Senador 
Leônidas Mello. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 
Em 22-12-58: 
Senhor Presidente. 
Achando-se ausente desta Capital o Sr. 

Senador Alô Guimarães, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar-lhe substituto temporário na 
Comissão de Economia, na forma do disposto no art. 
38, § 2º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Leônidas Mello, 
Presidente em exercício. 

O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 
Senador Públio de Mello. (Pausa). 

Passa-se à votação do Requerimento nº 595, 
anteriormente lido, de urgência para a discussão e 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 220, que 
altera a Legislação do Impôsto de Consumo e dá 
outras providências. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI (pela ordem): 

– Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação da votação, pelo processo elétrico, 
requerida pelo nobre Senador Freitas Cavalcanti. 
(Pausa). 

Votaram a favor do requerimento, 22 Senhores 
Senadores e contra, 3. Não há número. Vai-se 
proceder à chamada. 

Procede-se à chamada, a que respondem os 
Senhores Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira.  
Lameira Bittencourt.  
Sebastião Archer.  
Públio de Mello.  
Waldemar Santos.  
Mathias Olympio.  
Leônidas Mello.  
Onofre Gomes.  
Kerginaldo Cavalcanti. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ezechias da Rocha.  
Júlio Leite. 
Jorge Maynard.  
Neves da Rocha.  
Lima Teixeira.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Lima Guimarães.  
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
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Filinto Müller. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. – (28). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada vinte e nove Senhores Senadores, 
inclusive o Presidente. 

Confirmada a falta de número, a votação fica 
adiada para a próxima sessão. 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar os 
trabalhos. Designo para a sessão ordinária a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Continuação da votação, em discussão 

única, do Requerimento nº 595, de 1958, do Sr. 
Filinto Müller e outros Senhores Senadores, 
solicitando urgência, nos têrmos do art. 156, § 4º, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
nº 220, de 1958, que altera a legislação do Impôsto 
de Consumo e dá outras providências. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 174, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul (em regime de urgência, nos têrmos 
do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude 
do Requerimento nº 586, de 1958, do Sr. Gilberto 
Marinho e outros Senhores Senadores, aprovado na 
sessão de 18 do mês em curso), dependendo de 
pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça, 
de Serviço Público Civil e de Finanças. 

3 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 167, de 1958, que altera o  
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional  
Eleitoral do Piauí, e dá outras providências  
(em regime de urgência, nos têrmos do 
 

art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 587, de 1958, do Sr. Waldemar 
Santos, aprovado na sessão de 18 do mês em 
curso), dependendo de pareceres das Comissões: 
de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e 
de Finanças. 

4 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 596, de 1958, do Sr. Lameira 
Bittencourt e outros Senhores Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 4º, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara,  
nº 226, de 1958, que modifica a Consolidação das 
Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com o Decreto nº 
32.392, de 9 de março de 1953 e dá outras 
providências. 

5 – Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos  
do art. 133 do Regimento Interno) do Projeto  
de Lei do Senado, nº 22, de 1958, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder às Cooperativas  
e Emprêsas dos Pescadores e Armadores de Pesca 
nacionais, pelo prazo de cinco anos, facilidades 
cambiais ao custo de câmbio para a importação de 
barcos pesqueiros modernos, devidamente 
aparelhados, de 100 a 2.000 toneladas de 
capacidade líquida nos porões, motores marítimos 
destinados à pesca, peças para substituições,  
rêdes, fios destinados à confecção de rêdes  
para a pesca e demais implementos também 
destinados, exclusivamente, à pesca, tendo Parecer 
nº 412, de 1958, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 11 horas e 20 

minutos. 
 



7ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES, VICTORINO FREIRE, DOMINGOS VELLASCO E 

MATHIAS OLYMPIO 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira.  
Lameira Bittencourt.  
Sebastião Archer.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Waldemar Santos.  
Mathias Olympio.  
Leônidas Mello.  
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora.  
Kerginaldo Cavalcanti.  
Reginaldo Fernandes.  
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo.  
Apolônio Salles.  
Jarbas Maranhão.  
Ezechias da Rocha.  
Freitas Cavalcanti.  
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard.  
Lourival Fontes.  
Neves da Rocha.  
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Alencastro Guimarães.  
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho.  
Benedicto Valladares.  
Lima Guimarães.  
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 

Coimbra Bueno.  
Pedro Ludovico.  
Sylvio Curvo.  
João Villasbôas.  
Filinto Müller.  
Othon Mäder.  
Alô Guimarães.  
Gaspar Velloso.  
Gomes de Oliveira.  
Francisco Gallotti.  
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger – (50). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 50 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Waldemar Santos, servindo de 2º 

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. 

Vai ser lido um requerimento. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 597, DE 1958 

 
Pelo falecimento, ontem ocorrido nesta 

Capital, do Ministro Augusto Tavares de  
Lyra, que com alta dignidade representou  
o Estado do Rio Grande do Norte, nesta Casa 
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do Congresso Nacional e desaparece após longa 
existência cheia de serviços ao País, requeremos, 
com fundamento no art. 125, parágrafo único, letra b, 
do Regimento Interno, as seguintes homenagens de 
pesar: 

1) inserção em Ata de um voto de profundo 
pesar; 

2) apresentação de condolências à família e 
ao Estado do Rio Grande do Norte. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Reginaldo Fernandes. – Kerginaldo 
Cavalcanti. – Daniel Krieger. – Onofre Gomes. – 
Argemiro de Figueiredo. – Francisco  
Gallotti. – Moreira Filho. – Othon Mäder. – Attílio 
Vivacqua. – Ruy Carneiro. – Victorino Freire. – 
Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Reginaldo Fernandes, para encaminhar a 
votação do presente requerimento. 

O SR. REGINALDO FERNANDES (para 
encaminhar a votação) (lê o seguinte discurso): – 
Sr. Presidente, integrando a Bancada do Rio Grande 
do Norte, que tenho a honra de representar nesta 
Casa, vou confessar a V. Exª, Sr. Presidente, que 
não foi sem emoção que firmei ao lado de eminentes 
Srs. Senadores, o requerimento ora em votação, 
solicitando a inserção na Ata de nossos trabalhos de 
um voto de profundo pesar pelo desaparecimento do 
Ministro Augusto Tavares de Lyra, ontem, ocorrido 
nesta Capital. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Peço 
ao nobre orador permissão para um aparte, embora, 
saiba que, no encaminhamento da votação, não é 
regimental. Como, no entanto, não precisarei 
discursar, pois o nobre colega expressa, 
naturalmente, o pensamento do Rio 
 

Grande do Norte, seja do meu partido, do de V. Exª ou 
de outros, cujos representantes não se encontrem, no 
momento, presentes, quero associar-me às expressões 
de V. Exª quanto ao Dr. Augusto Tavares de Lyra. 
Cidadão eminentíssimo, varão de altas qualidades, 
Governador do Estado, Deputado Federal, Ministro, 
historiador e político, em tôdas essas atividades 
destacou-se o eminente brasileiro, honrando nosso 
pequeno Estado. As manifestações de pesar de que V. 
Exª é intérprete são a legítima expressão do 
pensamento unificado do Rio Grande do Norte. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – 
Obrigado a V. Exª pelo aparte, que credencia minhas 
palavras de forma tão honrosa, particularmente por 
ser o nobre colega quem pode dar valioso 
testemunho, como Norte-Riograndense porque 
sempre acompanha de perto, com muito interêsse, a 
vida dos nossos homens públicos. 

Ainda hoje, pela manhã, no Cemitério São 
João Batista, em companhia de ilustres 
personalidades e demais pessoas da família e de 
sua estima, tive oportunidade de inclinar-me 
reverente e com extremo respeito, diante do túmulo 
que ali se abria para receber o corpo do eminente e 
saudoso homem público. 

Desejo, Sr. Presidente, encaminhando a 
discussão do requerimento, recordar com alguns 
dados biográficos, os traços mais salientes dessa, 
grande vida, tôda ela consagrada aos interêsses 
superiores da nacionalidade. 

O nascimento do notável estadista da 
República ocorreu em Macaíba, município do Rio 
Grande do Norte, a 25 de dezembro de 1872, há 86 
anos. Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela 
legendária Faculdade de Recife, doutor em direito e 
professor de direito administrativo da Faculda- 
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de de Direito do Rio de Janeiro, depois incorporada à 
Universidade do Brasil, historiador emérito, 
advogado e jornalista, êle iniciou sua vida pública no 
exercício da cátedra de História do Ateneu Norte-
Riograndense, instituto oficial do seu Estado. 

A vida política do País fê-lo um dos mais 
legítimos expoentes da história republicana, a partir 
da Geração dos Estadistas do comêço dêste século 
a cujo grupo de escol pertenceu. Deputado Estadual 
em 1893; Deputado Federal em 1894, com apenas 
22 anos de idade, manteve-se na Câmara até 1904 e 
pertenceu às suas Comissões mais importantes, 
inclusive como membro da Mesa. Orador sóbrio, mas 
persuasivo, avêsso às fantasias da linguagem, nunca 
deixou de ser ouvido com atenção e acatamento; 
destacou-se como jurisconsulto no parecer que 
apresentou como membro da Comissão de Justiça, 
sôbre a parte dos contratos, no projeto do Código 
Civil. 

É dêsse tempo sua atuação brilhante na 
defesa do seu Estado natal, ao ser solucionada a 
questão dos limites com o Ceará; os dois notáveis 
trabalhos que a respeito escreveu, reunidos em 
volume raro, serviram a Rui Barbosa de modo 
preponderante no preparo de suas Razões Finais. O 
jurista o historiador revelaram-se no referido tomo 
com marcas imperativas. O estágio do seu 
treinamento como administrador público abriu-se 
quando atingia 32 anos de idade, ao assumir o 
Govêrno do Rio Grande do Norte. Reformador 
prudente, mas progressista, reestruturou totalmente 
os quadros sedentários da administração, vivificou a 
burocracia sonolenta, saneou as finanças públicas e 
fundou o primeiro Banco do Estado. 

No período em que governou, graças à sua 
obstinação, foi iniciada a construção da Estrada-de- 
 

Ferro Central do Rio Grande do Norte e inaugurado o 
trecho de Natal a Ceará-Mirim; desde o império, 
nenhum quilômetro de ferrovia existia no Estado. 
Suas mensagens ao Legislativo estadual ainda 
constituem repositórios de ensinamentos e enfeixam 
planos de vida econômica dignos de estudo e 
aplicação. Urbanizou Natal e foi solicito às 
aspirações do povo. Seu nome está perpetuado na 
memória dos seus conterrâneos através da placa da 
avenida mais importante e tradicional da referida 
Capital. 

Ao empreender uma longa viagem ao Norte, 
como Presidente eleito da República, o Conselheiro 
Afonso Pena surpreendeu-se com às realizações 
administrativas e políticas do jovem Governador 
potiguar, resumidas no discurso com que êste o 
saudou em banquete oficial; fugindo à retórica balôfa 
e sibilina, o discurso foi uma prestação de contas 
cheia de avisos do bom-senso. A partir de então o 
conselheiro fixou no orador, que havia saudado a 
escolha do seu ministro da Justiça, conforme 
confidência ao secretário que o acompanhava na 
excursão até a Amazônia. 

Aos 34 anos de idade assumiu a pasta política 
do Govêrno do Presidente Afonso Pena, em 1906, 
depois de declinar por duas vêzes a honra do convite 
recebido; cedeu a rôgo do Senador Pedro Velho, seu 
sogro, ante a razão de representar-se o Estado, pela 
primeira vez, no Govêrno da República. Não se 
julgava ainda maduro para ocupar uma Pasta que, 
então polarizava o comando da política nacional, 
mas soube ser um ministro de personalidade 
atuante. Sua administração aqui foi soberba e 
alcançou todos os ângulos da Justiça, do interior, da 
Educação e da Saúde, estas duas últimas 
compreendidas, então, nos misteres a seu cargo. 
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Com a morte de Afonso Pena, a despeito de 
caloroso apêlo de Nilo Peçanha, que substituiu o 
velho Conselheiro na Presidência da República, 
abandonou o Ministério e voltou à vida privada. 
Então, foi alvo de acusações políticas que 
envolveram sua probidade; por muito que fôsse 
instado à defesa, optou pelo silêncio. O tempo 
incumbir-se-ia de desmascarar seus detratores; 
julgava que um homem de honra não deve resposta 
à desonra. Mais tarde, em 1910, eleito Senador pelo 
seu Estado e logo em seguida à sua posse, ocupou 
a tribuna do Senado e apresentou à opinião pública 
as provas cabais da sua dignidade moral e política, 
sob emoção e aplausos do Plenário; documentou 
sua pobreza com recibos de divida pessoal contraída 
inclusive com outro Senador presente. Viveu de 
penúria ao largar o Ministério. 

O vigor do seu caráter e a ductilidade do seu 
espírito de estadista e administrador revelaram-se 
amplamente em sua gestão na pasta da Justiça, 
sobretudo sua visão política, no período de crise 
sucedeu à doença e à morte de Afonso Pena. 
Manteve, a integridade da. Constituição e coordenou 
a ação dos chefes dos Partidos nacionais com um 
tato que lhe deu timbre de chefe eventual do 
Govêrno da República. Nada pretendeu para si e 
logrou superar as ambições espúrias. Este capítulo 
da História da República ilustrar-se-á com, a 
publicação de suas Memórias ainda inéditas e com o 
documentário epistolar que as acompanha. 

Sua administração no Ministério da Justiça 
foi infatigável, contando-se em seu acervo: a 
reorganização do Território do Acre, da Justiça 
federal e local, da nacionalidade de estrangeiros, 
do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e Militar, 
dos Institutos de Música e Surdos Mudos, da 
Guarda Civil, da Casa de Detenção e da Co- 
 

lônia, dos Dois Rios, do Ginásio Nacional, do 
Hospital dos Alienados, do Instituto Benjamim 
Constante do ensino industrial da antiga Escola 
Politécnica; foi o criador do Instituto Oswaldo 
Cruz e numerosas são as obras públicas que 
ainda hoje conservam placas de inauguração 
decorrente de construções por êle iniciadas e 
concluídas, inclusive a Biblioteca Nacional. 
Remodelou a estrutura de todos os órgãos do 
Ministério e apresentou ao Legislativo reforma 
ampla de ensino. 

Senador de 1910 a 1914, membro das 
Comissões de Finanças e Diplomacia, foi Líder da 
Maioria no Senado; líder acatado, embora o mais 
moço, talvez dos Senadores. Espírito eminentemente 
ponderado, o Senado consolidou a influência, do seu 
prestígio na política nacional; seus conselhos de 
estadista sempre foram ouvidos e acatados e se 
tivesse vivido no regime anterior seria Conselheiro 
nato do Estado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Excelência dá licença para um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tive a 
satisfação de ser um dos amigos de Tavares de 
Lyra, amizade aliás que me foi transmitida, posso 
dizer, por herança por meu falecido tio Dr. Belizário 
Távora, que foi dos seus maiores amigos. Conheci-o 
de perto, e posso dar testemunho de que Augusto 
Tavares de Lyra foi dos maiores e mais dignos 
estadistas dêste País. Homem culto, honrado, 
digníssimo, de grande, compreensão, e, sobretudo, 
de grande experiência de administração, ninguém, 
como êle, trabalhou, com tanta correção, nos 
diversos cargos que ocupou neste País. Amigo 
dedicado de Pinheiro Machado, muitas das coisas 
  



– 253 – 
 
boas que Pinheiro Machado conseguiu fazer na 
política do Pais, a êle deveu; e se o houvesse 
atendido integralmente, muita coisa ruim não teria 
feito. Para sintetizar, pensa que a velha e a nova 
República não darão nenhum estadista com as 
condições de integral dignidade, competência e 
honradez de Tavares de Lyra, homem que honrou 
não sòmente o Rio Grande do Norte, mas a 
República e o Brasil. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com 
muito prazer. 

O SR. ARGEMIRO DAS FIGUEIREDO: – Em 
meu nome pessoal e no da Bancada paraibana 
associo-me à justa homenagem que V. Ex.ª presta 
ao grande brasileiro que foi Tavares de Lyra. 
Acredito, mesmo, que o prezado colega exprime o 
pensamento do Senado inteiro, porquanto o homem 
ao qual V. Ex.ª tributa essa homenagem foi, na 
verdade, um grande brasileiro, grande patriota, e, 
sobretudo um grande jurista. Foi uma perda 
inestimável para o Brasil. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com 
prazer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Quero solidarizar-
me com V. Ex.ª, Senador Reginaldo Fernandes, com 
o Estado do Rio Grande do Norte e com o Brasil pela 
grande perda que acabamos de sofrer com o 
desaparecimento do Ministro Tavares de Lyra, 
homem de cultura, inteligência e probidade que 
neste País ocupou os mais altos cargos da 
República, deixando em todos um nome que servirá 
de orgulho para a ilustre família Tavares de Lyra e 
também para a nossa, Pátria a quem serviu com 
 

devotamento, patriotismo e alto espirito público. 
Subscrevi o requerimento de V. Ex.ª para que o 
Senado prestasse a sua homenagem de saudade 
ao eminente morto, e agora neste singelo aparte, 
secundando as palavras do meu ilustre colega 
Senador Argemiro de Figueiredo, faço-o em  
nome da Paraíba, que representamos nesta 
Casa. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O ilustre orador 
permite um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com 
satisfação. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Pode V. Ex.ª 
acrescentar às justas homenagens que presta ao 
ilustre brasileiro Tavares de Lyra, as que neste 
momento rende o Partido Social Democrático. São 
obras Meritórias que engrandecem os homens e 
fazem com que, cada vez mais, seus feitos fiquem 
perpetuados nos postos do passado, como 
exemplo para o presente e para a posteridade. O 
ilustre homenageado merece, do Senado da 
República e do povo brasileiro, palavras que digam 
à Nação os seus atos, para que sirvam de guia 
para os nossos filhos. O Partido Social 
Democrático associa-se à homenagem prestada 
por Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O nobre orador 
dá licença para um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com 
muito prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A 
homenagem que V. Ex.ª presta ao  
grande brasileiro extinto não é sòmente  
em seu nome pessoal. Neste momento o ilustre 
colega interpreta também o pensamento da 
Bancada do meu Partido, a União Democrática 
Nacional. 
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O SR. REGINALDO FERNANDES: – 
Agradeço os apartes com que ilustram meu discurso 
os nobres Senadores Fernandes Távora, Argemiro 
de Figueiredo, Ruy Carneiro, Gaspar Velloso e João 
Villasbôas, eminente Líder da Minoria. Foram 
depoimentos que honram sobremaneira a memória 
do grande morto. 

(Lendo): – Revelou-se parlamentar exímio, de 
ação segura, previdente e patriótica; nunca a paixão 
política derrotou o senso invariável com que se 
afirmou. Memória prodigiosa, seu espírito era tido 
como uma biblioteca; nunca deixou de crescer à sua 
porta a fila dos consulentes. 

Ao convidá-lo o Presidente Wenceslau para 
participar do seu Ministério, recebeu ainda a missão 
de compô-lo, conforme os acôrdos partidários, no 
uso de sua autoridade de Líder do Govêrno a 
extinguir-se. Houve surprêsa, quando optou pela 
pasta da Viação, pois não era engenheiro, mas 
político militante, financista e jurista. É que se 
reservara missão áspera e completa: a revisão de  
numerosos contratos danosos, que oneravam as 
finanças do País; como Ministro da Viação no 
quatriênio do Presidente Wenceslau, libertou o 
Tesouro de compromissos então superiores a 600 
mil contos. Sua administração ainda foi mais fecunda 
do que a brilhante gestão com que se afirmou no 
Ministério da Justiça. 

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

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Pois 
não. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Posso 
confirmar essas palavras de V Ex.ª, porque assisti à 
execução do programa que o Dr. Tavares de Lyra 
traçou e resolveu integralmente na sua 
administração na Pasta da Viação. S. Ex.ª salvou o 
 

Estado de dívida superior a seiscentos milhões de 
cruzeiros que, naquele tempo, representava soma 
formidável. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Muito 
obrigado pelo aparte de Vossa Excelência. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Pois 
não. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Associo-me, 
em nome do PR, às manifestações de pesar de V. 
Ex.ª e desta Casa, pelo falecimento do cidadão 
insigne que se chamou Tavares de Lyra. Seu 
desaparecimento constituiu grande perda para a 
Nação, a que tanto serviu com sua inteligência, sua 
operosidade, seu patriotismo. O PR, neste instante, 
rende o tributo da sua homenagem ao grande 
brasileiro desaparecido. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Muito 
obrigado pelas homenagens que V. Exª. prestam ao 
ilustre Dr. Tavares de Lyra. 

O depoimento do nobre Senador Fernandes 
Távora é muito interessante e confirma. justamente 
as palavras que venho pronunciando a respeito do 
Ministro Tavares de Lyra. 

O Ministério da Viação, àquele tempo, 
precisava de um jurisconsulto e professor de 
direito administrativo à sua frente, pois o interêsse 
público avultava em têrmos de :revisão e rescisão 
de contratos, interpretação de cláusulas e 
cumprimento de obrigações relaxadas por 
terceiros. Dentre os numerosos serviços que 
reorganizou situam-se êstes: Inspetoria de Obras 
Contra Sêcas (como nordestino conhecedor 
profundo dos problemas do povo flagelado, dilatou 
as funções da Inspetoria); Inspetoria de Estradas-
de-Ferro; inspetoria de Iluminação; Inspetoria 
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de Viação Marítima e Fluvial; Repartição Geral dos 
Telégrafos; Inspetoria de Portos, Rios e Canais; 
Inspetoria de Esgotos. Além disso, promoveu a 
aquisição das primeiras locomotivas destinadas a 
consumo de carvão nacional e a instalação da 
estação hidrelétrica de Itatinga. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Devo dizer a 
V. Ex.ª e ao Senado que, neste País, nunca nenhum 
estadista conheceu e executou o Direito 
Administrativo como Tavares de Lyra. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª por mais este depoimento. 

Em agôsto de 1918, ao fim do quatriênio do 
Presidente Wenceslau, recebeu ímpar 
manifestação política do Senado e da Câmara, 
que lhe ofereceram um banquete. O Senador 
Bueno de Paiva, depois vice-Presidente da 
República, disse em seu discurso em nome do 
Poder Legislativo: "Vosso nome rompeu as raias 
do vosso Estado natal, ampliou-se, cresceu e 
transformou-se em verdadeiro patrimônio nacional. 
Sois um correligionário a quem se pode apertar a 
mão, com segurança, sem temer-se uma 
deslealdade". Talvez tivesse sido o escolhido das 
forças políticas nacionais para a Presidência da 
República, em virtude da morte de Rodrigues 
Alves, se seu nome não tivesse de ficar fora de 
cogitações, por impedimento constitucional 
resultante de haver sido Ministro de Estado no 
quatriênio anterior. 

Ao abandonar a política; em 1918, aceitou 
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da 
União em cuja presidência foi atingido pela 
compulsória. Não quis ser Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, recusando convites reiterados, 
por lhe parecerem seus serviços mais úteis no 
Tribunal de Contas, no qual aplicou seus notáveis 
 

conhecimentos de mestre em direito administrativo e 
sua abalizada experiência na administração pública. 
Mais adiante, também não aceitaria a Pasta da 
Fazenda, que o Presidente Artur Bernardes lhe 
mandou oferecer em sua casa, por intermédio do 
Senador Bueno Brandão, então Líder do Senado. 

Suas atividades públicas, já quando Ministro 
do Tribunal de Contas, não se resumiram nos 
deveres do cargo, cumpridos com louvável 
austeridade e com singular brilhantismo, tanto que 
lhe coube lavrar o primeiro parecer, na vida 
republicana sobre as contas do Presidente da 
República. Contribuiu para a organização do 
primitivo Instituto de Previdência dos Funcionários 
Públicos da União, exercendo a Presidência do seu 
Conselho Administrativo independentemente das 
funções de Ministro da Corte de Contas. Embora 
afastado da política, o Presidente Bernardes valeu-
se dos seus préstimos e da sua, autoridade como 
mediador na pacificação do conflito bélico entre as 
forças gaúchas de Borges Medeiros e Assis Brasil, 
culminando o acordo na assinatura do Tratado de 
Pedras Altas. 

A mesma autoridade com que se afirmou na 
política lhe era reconhecida na solução dos graves 
problemas da administração financeira do País; 
redigiu, como Presidente e relator da chamada 
Guedd's Comission, a soma copiosa dos conselhos 
solicitados pelo Presidente Bernardes aos homens 
notáveis, visando ao rendimento e à economia da 
administração pública. Seu trabalho autentica o 
saber do estadista que se revelou em dia com todos 
os problemas nacionais e seguro na apresentação 
de suas soluções ainda hoje constitui documentário 
merecedor de consultas reiteradas. 

Historiador dos maiores do País, seus livros 
constituem a última palavra sobre os temas abordados, 
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sobretudo pelo caráter de precisão e isenção com 
que se habituou a invocar e documentar a 
Cronologia; o que tenha assinado, não precisa ser 
revisto e o que tenha esclarecido não reclama 
confronto. Grande benemérito e vice-Presidente do 
Instituto Histórico, nunca desejou efetivar-se na 
presidência., embora a assiduidade e o desvelo com 
que se dedicou à vida do sodalício, o acatamento e a 
confiança generalizada dos seus consócios. Ao 
completar 80 anos, o Senado unânime, por iniciativa. 
do então vice-Presidente e depois Presidente Café 
Filho, recomendou ao Presidente Getúlio Vargas a 
inclusão do seu nome no Livro do Mérito; essa 
iniciativa excepcional evidencia a grandeza do 
expoente distinguido. 

O mais antigo dos Ministros de Estado e único 
sobrevivente do Ministério de Afonso. Pena, sua vida 
modela padrão que os homens públicos deveriam 
utilizar. Nunca usou qualquer condecoração e falou 
em praça pública, pela última vez, a convite do 
chanceler Oswaldo Aranha, por ocasião da 
inauguração da estátua do Barão de Rio Branco, seu 
companheiro no Ministério de Afonso Pena. "É uma 
relíquia nacional", segundo o Presidente Getúlio 
Vargas, no discurso com que solenizou a inscrição 
do seu nome no Livro do Mérito. Homem raro, 
raríssimo, pelo saber, pelas virtudes, pela coerência, 
pela compustura moral, social e política de quase 
noventa anos lúcidos de vida dedicada à Pátria, à 
Cultura e à Família. Conquanto tenha ocupado os 
cargos mais eminentes da vida pública, seus haveres 
se limitam aos proventos da aposentadoria. 

Sócio de numerosas entidades dos País e do 
estrangeiro e Presidente dos 2º, 3º, e 4º. Congressos 
de História Nacional, fez parte com Rodolfo Garcia e 
Tobias Monteiro do triunvirato potiguar  
que enriqueceu os conhecimentos da His- 
 

tória da Colônia, do Império e da República. 
Muitos são seus inéditos a serem publicados 
depois de sua morte, inclusive os 50 cadernos de 
Memórias, "Dias que passaram", "Vultos do 
Passado" alguns aspectos da formação política 
do Brasil", "Páginas da República" e "Meus 
colegas de Ministério". Sua bibliografia alcança 
66 livros e avulsos, alguns já raridades 
disputadas pelos estudiosos das nossas finanças 
e do nosso direito, da economia e da história do 
Brasil. 

Deputado Estadual, Governador de Estado, 
Deputado Federal, Senador da República, 
Ministro Efetivo da Justiça e da Viação e duas 
vezes interino da Fazenda, Ministro e Presidente 
do Tribunal de Contas, consagrado no Livro do 
Mérito, doutor e professor de Direito, historiador, 
economista, financista e jurista, o Ministro 
Augusto Tavares de Lyra entra na História da 
República como um dos nossos estadistas de 
descortino mais lúcido e um dos nossos 
administradores de maiores cabedais, sem 
mácula, sem restrição e sem dúvida que 
desmereçam o vigor do perfil avivado nesta 
súmula. (Muito bem). 

Durante ó discurso do Senhor Reginaldo 
Fernandes, o Senhor Mathias Olympio deixa a 
presidência, assumindo-a o Senhor Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens prestadas 

ao Sr. Ministro Augusto Tavares de Lyra, que com a 
maior dignidade exerceu as mais altas funções 
públicas no País. 
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Aprovado o requerimento, as providências 
serão tomadas pela Mesa. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

primeiro orador inscrito. 
O SR. OTHON MÄDER (*): – Sr. Presidente, 

vou tratar do café solúvel que, como sabem Vossa 
Excelência e o Senado, é dos mais importantes 
problemas para o Brasil, muito mais que o de 
Brasília. Devíamos cuidar dêsse aspecto do nosso 
café, porque, industrializando-o, haveria 
possibilidades de aumentar o seu consumo e, 
também, de difundí-lo ainda mais pelo mundo. 
Exportado em volume diminuto, frete reduzido, 
estaria em condições de concorrer, em preço, com 
os cafés de outras procedências. 

O café solúvel, além das inúmeras vantagens 
que oferece, tem a de poder consumir o café de 
péssima, de baixa qualidade. Na sua composição, 
basta certa quantidade de café de boa qualidade, 
aromático; o restante é composto de cafés inferiores 
de que o Brasil está repleto e de que temos 
dificuldade para dar vazão, dado, o enorme estoque 
retido nos armazéns dos portos. 

O propósito da industrialização do café, no 
Brasil, Sr. Presidente, é muito antigo; desde muito, 
nela se fala. A verdade, porém é que nunca levamos 
a sério o problema; aquêles mesmo que o 
estudavam não chegaram a uma conclusão dando a 
impressão de que estaríamos muito longe de 
conseguirmos industrializar o café. 

Recebemos agora notícia, altamente 
auspiciosa de que já existe indústria, que está 
fabricando café solúvel para ser vendido no exterior. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Há poucos dias, exportamos uma 
quantidade no valor de quinhentos mil dólares, 
importância ainda pequena, mas que é o indício 
de um comércio que poderá ter grande 
desenvolvimento. 

Foi a Companhia Nestlé, de origem suíça, 
estabelecida no Brasil há muitos anos, que fez a 
primeira exportação de café solúvel brasileiro, com 
geral aceitação nos mercados da Inglaterra e da 
Alemanha. Hoje, já se pensa também em exportá-lo 
para a América do Norte. 

O Brasil era um dos poucos países que ainda 
não tinham essa indústria. Graças a Deus e à 
iniciativa privada essa grande força do progresso de 
uma Nação e que, no Brasil, está tão descuidada, 
tão perseguida, tão oprimida – mesmo nas condições 
que o nosso País oferece, já se pôde colhêr êsse 
resultado: o Brasil já tem também uma fábrica de 
café solúvel. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito 
prazer. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Deixando a 
modéstia de lado podemos acrescentar: graças 
também ao nosso trabalho parlamentar. Vamos, no 
particular, repito, deixar a modéstia de lado, para 
lembrar que algumas vezes debatemos esse 
assunto da tribuna do Senado mostrando sua 
importância. Desejo, aliás, penitenciar-me. 
Naquelas oportunidades, dizia ser inútil a nossa 
crítica porque as autoridades não tomariam 
conhecimento da palavra dos representantes do 
povo nesta Casa do Congresso. Verifico, todavia, 
que o atual Presidente do IBC, Dr. Renato Costa 
Lima, que, de uma feita já afirmei, é um "doublé" 
de homem público e agricultor está levando a 
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sério o problema da produção do café 
industrializado solúvel, bem como do café 
enlatado pelo sistema do vácuo. O nosso café, 
torrado e moído, devidamente enlatado, pode ser 
exportado, porque, conserva as mesmas 
qualidades do produto preparado na hora, tal a 
perfeição a que atingiu a ciência. Resta, agora, 
que a iniciativa particular – como bem frisou o 
nobre orador – procure ampliar essa produção, 
que o Govêrno a ampare, porque é bem possível 
que, através de concessões especiais, a 
examinar noutra oportunidade, os próprios 
lavradores nas regiões servidas por energia 
elétrica, ainda possam, de futuro, industrializar o 
café nas fazendas mesmas, o que sem dúvida, 
diminuirá bastante o seu preço. 

Cumprimento V. Ex.ª, que tem sido no Senado 
um dedicado servidor desta; causa – que é mais do 
Brasil que nossa – na defesa intransigente do nosso 
café... 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito agradeço ao 
nobre Senador Lino de Mattos o aparte, cuja 
oportunidade e justeza desejo ressaltar. 

Em primeiro lugar fez S. Ex.ª elogiosa 
referência ao atual Diretor-Presidente do Instituto 
Brasileiro do Café, Sr. Renato Costa Lima, que é, 
como disse o ilustre colega de São Paulo, doublé de 
estadista, e de grande economista, porque habituado 
a tratar dos problemas econômicos do seu Estado e 
do Brasil. 

O Instituto Brasileiro do Café vem, de fato, 
tomando medidas acertadas. Verificamos que aquela 
autarquia envereda pelo caminho prático de quem 
conhece efetivamente o problema do café; o de dar 
consumo, vazão aos imensos estoques acumulados 
no Brasil. 

O Sr. Renato Costa Lima teve ainda o mérito 
de mandar buscar nos Estados Unidos  
dois técnicos, os Srs. Robert Silvestrstein e Sum- 
 

ter Gogswell do Stanford Research Institute, que já 
seguiram para São Paulo a fim de proceder a 
estudos visando ao aproveitamento do café 
industrializado. 

Sr. Presidente, do café pode-se extrair 
cafeína, óleos, tortas alimentícias e muitos outros 
subprodutos até hoje completamente descuidados e 
desaproveitados. 

Além da extraordinária vantagem de 
mandarmos o café em pequenos volumes, portanto, 
com concentração de valor muito maior, podemos 
retirar do café e da casca do café outros produtos 
que enriquecerão nossa economia. 

Desejo, assim, congratular-me com a direção 
atual do Instituto Brasileiro do Café, pela orientação 
prática que adotou, no sentido de resolver o magno 
problema da super-produção de café no Brasil. 

Minhas congratulações, portanto, ao 
Presidente daquela organização, Sr. Renato Costa 
Lima, que goza de grande crédito de confiança de 
todos os cafeicultores brasileiros, especialmente de 
São Paulo e do Paraná, onde S. Sa. é muito 
conhecido, sendo, até, fazendeiro de café no meu 
Estado. 

Sr. Presidente, por um lado industrializamos e 
exportamos café; por outro, o Instituto Brasileiro do 
Café procura retirar-lhe outros subprodutos, a fim de 
aproveitá-lo ainda mais. 

As notícias são, portanto, alvissareiras para 
quem, como nós, só ouve informes desagradáveis e 
comprometedores em relação à cultura do café – 
grande problema que o Brasil até hoje não resolveu 
a contento. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tem V. Ex.ª 
razão; é a primeira vez que ouço alguma coisa sôbre 
o café, que me alegra o coração. 

O SR. OTHON MÄDER: – Pode V. Ex.ª 
alegrar-se. Se conseguirmos industrializar o café, 
no País, teremos a verdadeira indústria na- 
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cional, porque o produto é essencialmente brasileiro. 

O Brasil produz a maior quantidade e a melhor 
qualidade de café; matéria-prima, repito, 
genuinamente nacional. Se instalarmos indústria com 
matéria-prima brasileira, como a do café, teremos a 
segurança de seu êxito, pois o produto estará no seu 
habitat e nele se desenvolve melhor que em 
qualquer outra nação do mundo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Também tive ensejo 

de ler o noticiário a que V. Ex.ª alude. Fiquei 
sinceramente satisfeito em verificar que o Sr. Renato 
Costa Lima não é indiferente à sorte dos produtores 
de café e está empenhado em industrializar o café, 
sobretudo para a exportação do café solúvel, que 
atualmente tem grande procura na Alemanha e, 
sobretudo nos países da "Cortina de Ferro". Ao lado 
dessa perspectiva, há a possibilidade do 
aproveitamento dos subprodutos do café, que, sem 
dúvida, darão oportunidade para desbastarmos o 
formidável estoque de cerca de trinta milhões de 
sacas de que dispomos. V. Ex.ª está fazendo 
comentário muito judicioso que agradará, por certo, a 
todos os que se dedicam ao cultivo do café, vindo 
em auxilio da economia do Paraná. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

Também nesta oportunidade não posso 
deixar de fazer uma referência elogiosa aos 
diretores da SUMOC e da CACEX porque, por 
interferência de S. Sas. é que, no Brasil,  
há poucos dias obteve a Nestlé, para o café 
solúvel o câmbio especial de 92 cruzeiros que 
 

com mais dezoito cruzeiros e trinta e sete centavos 
do câmbio oficial, poderá proporcionar à exportação 
do produto resultado auspicioso. 

Sr. Presidente, não vejo inconveniente, pelo 
contrário, devemos estimular os que se dedicam a 
uma indústria tão útil, tão necessária, como a do café 
no Brasil; devemos facilitar o lucro como estímulo 
para aumento da indústria, e, também, para exemplo 
a outros que seguem o mesmo caminho. 

Desejamos, Sr. Presidente, que a indústria do 
café solúvel seja bastante lucrativa, para despertar o 
interêsse de outros setores da nossa economia; que 
outros. homens, outros capitães da indústria – como 
se diz vulgarmente – também se resolvam a instalar 
a indústria do café solúvel que, como sabemos, é 
empreendimento bastante caro, depende de muito 
capital, muita experiência. Pelo noticiário que vou ler, 
dentro em pouco, verificamos que a Nestlé levou 
muitos anos em experiências, gastou muito dinheiro, 
até que chegou a produzir o tipo de café aceitável 
para exportação. 

Sr. Presidente, devemos também nos 
congratular pela compreensão das autoridades 
responsáveis pelo câmbio do País; nessa questão do 
café solúvel atenderam prontamente, classificaram-
na na 4ª categoria, favorecendo, assim, a sua 
exportação. 

O café solúvel já há muito vem interessando 
os homens de São Paulo. Tenho aqui, o recorte de 
um jornal, o "Correio Paulistano", de 18 de julho de 
1957, em que o Sr. Antônio M. Alves de Lima, aliás 
conhecidíssimo cafeicultor e grande economista em 
São Paulo, exportador, homem de fortuna, faz um 
apelo às autoridades brasileiras para que tratem, 
quanto antes, da indústria do café no Brasil. 

 



– 260 – 
 

O artigo é o seguinte: 
"AS SOBRAS DE CAFÉ – SUA APLICAÇÃO: 

CAFÉ SOLÚVEL 
Antonio M. Alves de Lima 
Já no tempo do D.N.C., ó seu Conselho 

Consultivo e representantes dos Estados cafeeiros, 
deram a maior repercussão à idéia de colocar as 
sobras do nosso café na Rússia e na China. 

Em 1930, o Instituto de Café de São Paulo, 
com essa finalidade, já tinha estabelecido contratos 
de propaganda e venda não só nesses países, como 
com o Japão, que pela grande e conhecida empresa 
Mitsui, se comprometia a vender cafés em xícaras 
em 10 dos mais importantes estabelecimentos no 
gênero da Casa Mappin – no Japão e outros tantos 
na China. 

Na Rússia, o contrato foi feito diretamente com 
o Centro Oficial (Centro-sojus) composto de 8.000 
cooperativas, espalhadas em seu território, com a 
obrigação de "abrir mil casas" para venda, em 
xícaras e café cru. 

Foram montados 600 destas casas e um 
laboratório de pesquisas. Entretanto, com a 
orientação imprimida pelos nossos políticos, apesar 
da correção e boa vontade demonstrada pelos 
russos, estes contratos e outros feitos com o próximo 
Oriente etc., não só não foram cumpridos, como não 
foram respeitados. 

Não fôra isso, e já não teríamos sobras, pois o 
entusiasmo dos russos às centenas de pedidos 
dirigidos à Cooperativa Central, o primeiro pedido de 
15.000 sacas, faziam entrever grande sucesso. 

Além desses países, temos novamente o 
Japão, que já está consumindo algum café, apesar 
de caríssimo (14 cruzeiros uma xícara) e que 
também está introduzindo o café solúvel na China, 
fabricado na América do Norte. 

A África do Norte, o Mediterrâneo, a África do 
Sul, um mercado rico e pràticamente inexplorado, a 
índia, a Austrália e Nova Zelândia estão esperando 
que uma inteligente propaganda lhes facilite a 
compra dos nossos cafés pois, infelizmente, o 
comodismo, a ineficiência e falta de visão comercial 
dos nossos dirigentes, tendem a manter uma atitude 
muçulmana. Aguardamos que os compradores 
venham aqui e depois de 132 papéis e formalidades 
irritantes, se sujeitem ainda à comprar o nosso café 
como se não tivéssemos concorrentes, mais atilados 
e mais diligentes! 

Como solucionar o problema? 
Para exportar mais, precisamos contar não só 

com o aumento progressivo nos países 
consumidores, como com a conquista de novos 
mercados. 

Entretanto, os transportes marítimos para 
muito desses mercados são escassos, e os fretes 
caríssimos, consumindo nossas divisas. 

A providência mais prática, mais rápida e 
concreta para recuperação e incremento do 
consumo, será promover imediatamente; a 
fabricação de "café solúvel" em larga escala, que 
poderá ser transportado rapidamente, até por aviões 
e por via marítima com frete mínimo, pois reduziria 
cêrca de 90% do seu peso. 
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Poderia, ainda, ser consumido em qualquer 
lugar, sem a complicada torrefação, moagem e 
filtragem, como atualmente. Tal é o seu sucesso que 
calcula-se que, êste ano, o seu consumo nos 
Estados Unidos será de 35% do total (contra 12% 
em 1948!). 

Além da enorme economia nos fretes e no 
armazenamento, carretos e transportes, pessoal, 
manipulações; custo e estoque da sacaria, a sua. 
conservação é fácil e dura muito tempo. É ideal para 
propaganda. Melhor com leite que o café coado, e, 
em média, melhor que o café que se bebe 
geralmente a não ser sem casas particulares. 

Pode-se preparar café solúvel de 1ª 
correspondente a cafés finos e de 2ª proveniente de 
cafés inferiores, os quais devido a seu preço mais 
baixo tem compradores numerosos, como acontece 
com cafés do Rio e do Espírito Santo. 

A instalação de novas usinas deve ser 
estimulada, pois esta seria a verdadeira indústria 
nacional. 

Existem diversos projetos a respeito de 
importantes emprêsas. 

O aperfeiçoamento é cada vez maior, quanto 
ao sabor e aroma. 

Só uma dessas emprêsas já gastou o ano 
passado, 750 mil dólares em pesquisas. 

Se é verdade que as atuais instalações  
são caras, é certo que existem novos processos,  
que reduzem o custo a uma quinta parte. Além disso, 
haverá um.aparelho para concentração do aroma  
do café que se evolua durante a torrefação, 
enriquecendo o pó solúvel, o qual, depois  
de comprimido, é acondicionado em pasti- 
 

lhas em papel especial reduzindo,à quarta parte o 
custo e pêso do vasilhame. 

Depois de se extrair o café solúvel (8 a 10%), 
obter-se-ia ainda: – óleo 10%, matéria plástica 4 a 
5% de adubo potássico-fosfatado, borra para matéria 
plástica e para adubo, cafeína etc. 

Não percamos mais tempo. 
A República de São Salvador já está 

produzindo e exportando parte do seu café, em 
forma solúvel". 

Sr. Presidente, o Sr. Antônio M. Alves de Lima, 
estudioso dos assuntos econômicos, principalmente os 
ligados ao café, já vinha há ano e meio preconizando a 
instalação da indústria do café solúvel no Brasil. 

Neste artigo, êle alertava, mais uma vez, os 
brasileiros, a fim de que olhassem para o exemplo da 
República de São Salvador que embora pequena e 
pobre, já estava tratando de industrializar seu café, 
enquanto o Brasil, com o oceano de café que temos, 
até hoje não havia pensado no problema. 

O Sr. Antônio Alves de Lima é um dos 
precursores da industrialização do café no Brasil e, 
por isto, merece nossos elogios e nossas 
congratulações, quando noticiamos o grande avanço 
de se estar exportando, pela primeira vez, café 
solúvel para. a Europa. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Pois não. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Trago à 

homenagem que V. Ex.ª está prestando o apoio da 
Bancada paranaense, porque também falo em nome 
do meu particular amigo e colega Senador AIô 
Guimarães. 
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O SR. OTHON MÄDER: – Muito obrigado ao 
eminente representante da Bancada do Paraná pelo 
apoio valioso que me traz. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
dizer que, no Paraná, o problema vem sendo objeto 
de preocupação há muito tempo. Tenho em mãos, 
carta do Deputado Estadual Júlio Farah, membro da 
Bancada da União Democrática Nacional, na 
Assembléia Legislativa do Estado, em que êsse 
eminente parlamentar manda um recorte do  
jornal que transcreveu parte de um discurso  
que Sua Excelência proferiu naquela Casa, 
elogiando um artigo publicado em "O Jornal", pelo 
eminente vice-Presidente desta Casa, Senador 
Apolônio Salles. 

Nesse artigo o Senador Apolônio Salles 
também elogiava a orientação que se está dando 
para se industrializar o café no Brasil. 

O Deputado Júlio Farah, tomando por base o 
artigo do Senador Apolônio Salles, tratou do assunto 
e fêz um apêlo ao Instituto Brasileiro do Café para 
que estimulasse a instalação de novas fábricas de 
café solúvel no Brasil. Dizia até que o Instituto 
deveria fundar essas fábricas. Divirjo de S. Ex.ª 
nesse ponto, porque sou sempre contrário ao Estado 
industrial, ao Govêrno que se mete a realizar 
indústrias, comércio, transporte, tudo aquilo que 
deve caber aos particulares. 

Acho que também devemos deixar aos 
particulares a organização da questão do café 
solúvel. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar  
os tímpanos): – Comunico ao nobre orador que 
faltam dois minutos para término da hora do 
Expediente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (pela ordem) (*): –  
Sr. Presidente, solicito a V. Exa. consulte a Casa 
sôbre se consente na prorrogação da hora do 
Expediente, a fim de que o Senador Othon Mäder 
possa concluir suas brilhantes considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Senadores 
que aprovam o requerimento do nobre Senador Lima 
Teixeira, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Othon Mäder. 
O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, 

agradeço ao nobre colega Senador Lima Teixeira a 
gentileza de requerer a prorrogação da hora do 
Expediente, e, ao Senado, por a haver deferido. 

Dizia eu, como adversário do intervencionismo 
estatal que, principalmente no nosso País, tem dado 
resultado tão medíocre, que essa questão da 
instalação de fábricas de café solúvel no Brasil deve 
ser confiada à iniciativa particular. 

O Instituto Brasileiro de Café, com seus imensos 
recursos, poderá financiar essa instalação mas a 
questão deve ser entregue à indústria particular, porque 
está visto e provado que ela sempre oferece melhores 
resultados. Temos o exemplo da Nestlé do Brasil, que, 
sem qualquer auxilio, está produzindo café solúvel de 
boa aceitação no mercado consumidor. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dá licença  
para um aparte? (Assentimento do orador) – É 
lógico. Nem o I.B.C. iria empregar vultosas quantias 
na instalação de fábricas, para industrialização  
do café, quando o particular pode perfei- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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tamente realizar êsse objetivo. A sugestão de V. Ex.ª 
tem todo o cabimento. 

O SR.  OTHON MÄDER: – Obrigado pelo 
aparte de Vossa Excelência. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.a outro aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estou de 

pleno acôrdo com a opinião de V. Ex.ª porque sempre 
entendi que onde não há concorrência não pode haver 
aumento de produção. O simples ato do Govêrno 
Federal, de açambarcar os produtos de qualquer 
indústria, causa estagnação. A livre competição faz que 
todos procurem incentivar a fabricação do café solúvel, 
a qual, naturalmente, tenderá a expandir-se. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
tem razão. 

Há dois ou três dias, estêve em visita à Casa o 
ilustre Presidente do Senado australiano. Em 
entrevista aos jornais, S. Ex.ª declarou que atribuía o 
assombroso progresso de seu País à iniciativa 
privada. A Indústria e o Comércio – afirmou – estão 
nas mãos de particulares; o Estado não intervém, 
apenas supervisiona. Com êsse regime, conseguiu a 
Austrália o surpreendente desenvolvimento que ao 
mundo causa admiração, apesar de pobre, árida e 
sêca – mais sêca do que o Nordeste do Brasil. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mais sêca 
do que o Nordeste. 

O SR. OTHON MÄDER: – Senhor Presidente, 
é a oportunidade de insistirmos na industrialização 
do café brasileiro, mas entregando-a, como dizem 
nobres colegas nossos, à iniciativa privada, para que 
desenvolva essa extraordinária fonte de divisas. 

Passo a ler reportagem do "Correio da Manhã" 
de domingo último, 7 de dezembro: 

"O Sr. Oswaldo Ballarin, Diretor Geral da Cia.  
Indústria e Comércio Brasileira de Produtos 
Alimentares (Nestlé), revelou ao "Correio da  
Manhã" que as vendas de café solúvel ao Exterior 
(Nescafé), já produziram a receita de meio milhão de 
dólares. 

Acentuou, a seguir, o Sr. Oswaldo Ballarin os 
esforços que desenvolveu na Europa para iniciar a 
exportação de café solúvel, notadamente para os 
mercados da Inglaterra e da Alemanha. Teve de 
empreender uma longa viagem àquele continente, a 
fim de entrar em contato pessoal com importadores 
daqueles países, mostrando-lhes a excelência do 
produto e eliminar todos os entraves que pudessem 
dificultar a operação, inclusive no que toca à 
embalagem, fretes e até impostos. 

 
Exportação Experimental 

 
Indicou o Sr. Ballarin, a seguir, que para os 

Estados Unidos, foi feita, também uma exportação 
experimental de 500 quilos de Nescafé com boas 
perspectivas de êxito. Acrescentou que, se forem 
estimuladas as exportações pelo Govêrno brasileiro, 
o café industrializado nacional poderá conquistar 
apreciáveis mercados no exterior, com promissores 
resultados cambiais para o País. 

O Diretor da Nestlé afirmou que, 
inicialmente, o Nescafé não teve grande aceitação 
no mercado interno porque vinha sendo preparado 
com cafés Santos, 2, o que dava ao produto  
um sabor de chocolate. Todavia. logo depois 
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o paladar foi corrigido, através da aplicação de cafés 
estilo Santos 4, estritamente mole e Santos duro. 
Hoje, o paladar do solúvel é excelente. 

 
Lançamentos 

 
Rememorou que o Nescafé foi lançado em 

São Paulo em 1953, após inúmeros percalços 
durante a fase de sua fabricação e pré-fabricação. 
Hoje, o produto é largamente conhecido no País e no 
exterior, inclusive nas nações vizinhas (Argentina e 
Paraguai), introduzidos por vias indiretas. 

 
Tentativas 

 
A primeira tentativa da produção de café 

solúvel pela Nestlé – recordou o Senhor Ballarin – foi 
em 1938, com resultado negativo. Em 1944, houve o 
reinicio das demarches junto às autoridades 
cafeeiras, para sòmente em 1946 ser firmado um 
acôrdo de principio de fabricação no País do café 
solúvel. Sòmente em 1951 foi iniciada a instalação 
da fábrica e dois anos depois, isto é, em 1953, foi 
concluída a montagem da indústria, originàriamente 
destinada a produzir solúvel para o abastecimento do 
mercado interno e para exportação. 

O Sr. Oswaldo Ballarin, a essa altura, 
destacou a atuação, a operosidade da atual 
administração do IBC, no sentido da criação de 
facilidade à produção de cafés solúveis no País, 
sobretudo o Senhor Renato da Costa Lima., 
Presidente da autarquia, que pela sua conduta 
franca, leal e sincera, merece a admiração e o 
reconhecimento dos responsáveis pela Nestlé. 

A fábrica de Nescafé está instalada em  
Araras, São Paulo com amplas possibilidades de 
 

expansão, ao lado da fábrica de leite em pó, aliás, a 
primeira instalada no País pela Nestlé (1921). O 
pêso da produção dessa emprêsa é o leite em tôdas 
as suas formas: leite fresco, condensado e em pó. A 
produção de leite da fábrica de Araras que, em 1921, 
era de 2 milhões de litros anuais, no ano passado 
atingiu a 210 milhões de litros. 

Êste ano foi inaugurada a fábrica de Três- 
Corações, com a capacidade de 180 mil litros diários. 
Com a ampliação das demais fábricas (Barra Mansa, 
Araraquara e Pôrto Ferreira), a Nestlé estará 
capacitada a industrializar mais de 1 milhão de litros 
de leite, diàriamente. 

 
Origem 

 
A Nestlé (Cia. Industrial e Comercial Brasileira 

de Produtos Alimentares) deve seu nome a Henri 
Nestlé, que a instalou em Vevey, na Suíça, em 1865, 
e ocupa hoje no Brasil uma área total de 65.100 
metros quadrados, distribuidos entre as suas cinco 
fábricas, sendo três em São Paulo, uma no Rio de 
Janeiro e agora uma em Minas Gerais. 

 
Evolução da Nestlé 

 
Foi com o término da Primeira Guerra  

Mundial que a Nestlé teve a idéia de descentralizar a 
indústria, convergindo suas atenções para o  
Brasil. Não obstante os pronunciamentos de 
abalizados técnicos, segundo os quais a 
industrialização do leite sòmente seria possível nos 
climas frios, a Nestlé lançou-se no Brasil pela 
primeira vez em Araras: em 1936, instalou a  
fábrica de Barra Mansa, hoje com capacidade diária 
de 280 mil litros; em 1946 a de Araraquara, com 
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230 mil litros por dia; em 1953, a de Pôrto Ferreira, 
com 180 mil litros diários e, em 1958, a de Três 
Corações com capacidade diária de 180 mil litros. 

 
Pessoal 

 
A Nestlé emprega no Brasil 3.500 pessoas, 

das quais 1.280 funcionários e técnicos; 1.470 
operários e 750 vendedores e distribuidores de seus 
produtos. Gasta nas zonas rurais, produtoras de 
leite, 10 milhões de cruzeiros por mês, resultante de 
fornecimento pelos fazendeiros. 

A companhia possui 20 postos espalhados 
pelas áreas criadoras do País com a finalidade de 
canalizar para os seus estabelecimentos milhões de 
litros de leite, a fim de serem industrializados. Êsses 
postos são, em verdade, pequenas usinas bem 
instaladas, onde o produto é analisado, resfriado e 
acumulado para ser transportado posteriormente às 
fábricas em carros-tanques isotérmicos, onde é 
mantido em temperatura baixa." 

Sr. Presidente, aí está uma rápida notícia do 
que foi a luta que enfrentou a Nestlé para conseguir, 
afinal, um tipo de café agradável ao paladar do 
consumidor. Disse êle que, por fim, depois de 
inúmeras tentativas, pois que desde 1938 vêm 
cuidando da, industrialização, conseguiram alcançar 
um tipo feito com café Santos-4. Hoje o Nescafé é 
bastante aceito nos mercados consumidores, 
especialmente no exterior. 

Louva S. Sa., no final, o trabalho do Sr. 
Renato Costa Lima, que auxiliou e facilitou a 
exportação do café solúvel. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, está iniciada a 
exportação do produto. 

Faço votos para que se desenvolva e outras 
indústrias congêneres venham a instalar-se no País, 
para que solucionemos a angustiante superprodução 
cafeeira. Queremos genuína indústria nacional, que 
nunca possa ser acoimada de fictícia, postiça e utilize 
todos os elementos e matérias-primas de País, 
afastando essa dependência de qualquer outra nação. 

A perspectiva é imensamente favorável ao 
desenvolvimento da insdustrialização do café no 
Brasil. Espero que o IBC mantenha esta orientação, 
a fim de estimular a instalação de fábricas similares. 

Sr. Presidente referi-me, há pouco, a discurso 
do Deputado Júlio Farah, no qual aquêle eminente 
parlamentar paranaense elogiava o trabalho do 
Senador Apolônio Salles, publicado no "O Jornal" de 
5 de novembro de 1958. Como se trata de artigo da 
mais alta importância, assinado, com a maior 
autoridade, pelo eminente Vice-Presidente desta 
Casa, não posso deixar de lê-lo, para que também 
fique constando do meu discurso. O Senado poderá 
ver que o Senador Apolônio Salles é, também, um 
dos paladinos da industrialização do café e são muito 
significativos seus louvores àqueles que a incentivam 
no Brasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª uma 
aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em discurso 

pronunciado anteriormente, sugeriu o nobre colega 
fôssem destruídos os pés de cafés cuja produção 
não correspondesse àquela base necessária à 
manutenção da lavoura. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permita V. Ex.ª 
pequena retificação. Não sugeri, pròpriamente, 
destruírem-se os pés de café, mas apro- 
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veitarem-se as lavouras deficitárias para outras 
culturas ou passagens. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Diante das atuais 
circunstâncias porém, talvez, V. Ex.ª modifique seu 
ponto de vista. Se vamos industrializar o café, 
montar fábricas e aproveitar os estoques, não se 
justificará o previsto pelo "O Globo", onde leio: "O 
Brasil destruirá seiscentos milhões de cafeeiros". 
Creio que se destruirmos êsses cafeeiros, estaremos 
correndo o risco de ter de importar café, para 
industrializar". 

O SR. OTHON MÄDER: – Tal não ocorrerá. 
Êsses seiscentos milhões são de cafeeiros exaustos, 
quase sem produção. Basta dizer que alguns dêles 
produzem oito arrôbas por mil pés, produção 
absolutamente ridícula, desprezível mesmo. 

Ao lado dêsses seiscentos milhões de 
cafeeiros improdutivos, entretanto, obtemos, dia a 
dia, maior quantidade de pés de café plantados em 
São Paulo e no Paraná. No meu Estado, segundo 
estatísticas, há perspectiva de, no próximo ano 
produzirmos de doze a quatorze milhões de sacas. 
Passaremos assim, de oito milhões e pouco, na safra 
atual, para quatorze milhões! Teremos por 
conseguinte, café de sobra para consumir, vender e 
industrializar. Logo, podemos abandonar o receio de 
vir a, faltar café para a industrialização. 

Senhor Presidente diz o nobre Senador 
Apolônio Salles, em seu artigo publicado no "O 
Jornal" do dia 5 de novembro último: 

"Telegrama recente dá conhecimento de uma 
visita do Embaixador Assis Chateaubriand a uma  
fábrica de café solúvel em Londres. E acrescenta o 
despacho: as fábricas de café solúvel industrializam 350 
 

mil sacas de café, 42 por cento da rubiácea 
anualmente consumida na Inglaterra. Igualmente, 
despachos de outras fontes anunciam que em certo 
país da África a. corrida para a industrialização do 
café é um fato". 

Por aí se vê, Sr. Presidente, que também na 
África. já estão cuidando da industrialização do café; 
não é, portanto, para que o Brasil espere 
aperfeiçoem outras nações suas indústrias a fim de 
lhes fazer concorrência. 

"Pretendem os cafeicultores ou comerciantes 
suprir pela homogenização industrial a decifiência do 
gasto do café africano ainda tributário do café 
brasileiro para as misturas de preferência do  
público. 

Mais um alerta aos homens de iniciativa do 
Brasil. Mais um alerta para a agroatividade cafeeira 
do País, que deve procurar transformar-se por todos 
os meios em agroindústria, se não quiser sucumbir. 

Não temos mais o direito de nos iludir nem de 
nos aferrar à pieguice tradicional do café quentinho, 
aromático, que a nosso entender, devia ser o gôsto 
de todo mundo. Lembro-me que houve tempo em 
que se dizia que café sòmente torrado em casa. 
Café, sòmente pulverizado em pilão de ipê. 
Requintes do tempo colonial que podem provocar 
saudades e só. 

O paladar dos nossos fregueses difere de  
país para país, de povo para povo. E quando 
pensamos que urge descobrir novas áreas de 
consumo e que, nestas áreas, nem se tem idéia do 
gôsto legítimo do café – (qual será o gôsto legítimo?) 
– por que teimar na remessado café em g 
rão desprezando as conveniências da poupança 
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dos fretes e riscos da concorrência inevitável do café 
industrializado de povos mais diligentes e 
precavidos? 

Não há malabarismo financeiro que salve a 
lavoura cafeeira do Brasil sem expansão dos 
mercados. Sou daqueles que até não têm muito 
otimismo quanto à expansão de uma bebida, cujo 
preparo é tão incômodo e complicado como o do 
café em grão. Um grão que precisa ser torrado e 
reduzido a pó. Que precisa depois disto, ser 
guardado em latas ou recipientes que não lhe 
deixem evolar-se o "aroma"; que infuso em água 
quente, deve ser coado muito bem para que não 
fique pó no fundo das xícaras; que não pode ser 
requentado; que deve ser feito na hora para ser bom. 

"E isto tudo numa era em que a tendência 
para a redução dos trabalhos domésticos é uma 
obsessão, quando cada um tem que cuidar de sua 
casa, sem empregados e sem orçamentos folgados. 
As qualidades excelentes do café devem ser 
aproveitadas pelo homem moderno com menos 
complicações e ressalvas. 

O café solúvel vai "desbancar" o café torrado 
industrialmente, tal como êste desbancou o chamado 
café torrado em casa, em vasilha de barro, sob os 
olhos indefiníveis das nossas cozinheiras e mucamas. 

Se a Coca-Cala, para ser apreciada, tivesse 
que se submeter a tantos requisitos de fabricação e 
preparo teria que duplicar sua propaganda para 
deslocar como deslocou, multas outras bebidas, 
inclusive o café dos hábitos americanos e europeus. 
E até de outros continentes. 

O café solúvel será sempre  
um recurso de alta conta para 
 

uma propaganda comercial em grande escala do 
nosso principal produto. O consumidor só terá que se 
preocupar em obter a água quente ou gelada, se 
preferir o café como refresco. O gôsto da bebida 
parecerá tão ruim de comêço como ruim foi a dos 
refrigerantes que a técnica alimentar americana 
impôs ao gôsto, ao paladar de tôdas as raças. O pó 
solúvel do café, concentrado, uniforme, homogêneo, 
estará sempre às mãos em qualquer quitanda, 
armazém granfino ou empório modesto. 

Antevejo nos próximos lustros, uma 
transformação no uso do café, pelo que chamo de 
conquista da técnica da industrialização alimentar. 

Resta-nos a nós brasileiros não nos 
resignarmos a ser fornecedores de matéria-prima. 
Mas devemos, isto sim, é ser industriais de café, nós 
que éramos apenas agricultores e comerciantes de 
café. 

Não desprezo os mercados do café em grão. 
Conservem-se e se ampliem quando e como 
possível. A industrialização não se fêz num dia e os 
hábitos dos consumidores nem se desprezam nem 
se transformam do dia para noite. Mas o que é 
importante é saber-se começar em tempo. Os 
concorrentes já começaram". 

Senhor Presidente, êste artigo no qual o nobre 
Senador Apolônio Salles coloca a questão do café 
industrializado em seus verdadeiros têrmos e 
preconiza a instalação, no País, da agro-indústria do 
café. 

Como temos a agro-indústria da cana, de 
açúcar, devíamos ter a do cacau e nos esforçarmos 
também para ter a do café. Só assim poderemos tirar 
o  máximo proveito dêsse fruto que dá tão abun- 
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dantemente no Brasil e que perdemos em sua maior 
parte. Segundo afirmou, há poucos dias, o Sr. Alves 
Lima, aproveita-se, do cafe apenas 10 a 12%. O 
mais, é jogado fora, num atentado a uma riqueza de 
nossa terra. 

Estou de pleno acôrdo com o eminente Senador 
Fernandes Távora quando defende a instalação, no 
Brasil, da agro-indústria. do café e com S. Ex.ª está, 
igualmente, o Sr. Alves Lima; hoje colabora, 
eficazmente, para a consecução de nossos anseios a 
Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios, conhecida 
pelo nome de Nestlé, a qual já entrou no terreno prático 
da industrialização e exportação do café. 

Sr. Presidente a hora é de satisfação para 
todos nós, principalmente porque vemos na direção 
do Instituto Brasileiro do Café um cidadão que 
realmente se interessa pelo aproveitamento industrial 
do café. Basta a notícia, que li há pouco, de que o 
Sr. Renato Costa Lima mandou buscar técnicos 
norte-americanos para estudar o aproveitamento do 
café, .para que tenhamos a certeza de que êle vai 
envidar seus melhores esforços a fim de que o café 
solúvel seja uma realidade e, dentro em pouco, 
Brasil possa exportá-lo, em vez de mandar para o 
estrangeiro o café em grão e o café cru, como o 
fazemos atualmente, esbarrando com inúmeras 
dificuldades, desde o transporte, pois necessita 
grande espaço para ser armazenado nos navios, 
com o frete elevadíssimo, para, depois, lá fora, 
perdermos grande parte daquilo que pagamos a 
pêso de ouro, para ser exportado. Se pudermos 
exportar sòmente o café que é aproveitado como 
bebida e ficarmos com todos os subprodutos, 
estaremos enriquecendo o nosso País. 

Com os meus votos de que seja êsse  
o marco inicial da industrialização do café solúvel  
no Brasil e de que tenhamos, realmente, en- 
 

trado no terreno prático da produção e da  
exportação dêsse tipo de café, é que eu  
deixo a tribuna, na certeza. de que, por êste caminho 
é que poderemos, mais breve  do que  
pensamos, alcançar a nossa tão almejada 
independência econômica. (Muito bem, muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Estêve no  
Senado o Sr. Dr. Ascânio de Moura Tubino, a  
fim de agradecer, em nome da viúva do Dr. Olegário 
Mário Carneiro da Cunha, as homenagens de  
pesar prestadas por esta Casa à memória do seu 
falecido espôso, por ocasião do seu passamento. 
(Pausa). 

Finda a hora do Expediente, tem a palavra o 
nobre Senador. João Viliasbôas para explicação 
pessoal. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para explicação 
pessoal): – Sr. Presidente, trago ao conhecimento 
da Casa duas cartas importantíssimas; uma delas 
dirigida em nome da Associação Brasileira de 
Imprensa, pelo Sr. Herbert Moses, ao Ministro 
Edgard Costa; a outra, é a resposta daquele ilustre 
Magistrado. Diz a carta do Sr. Herbert Moses: 

Rio, 3 de dezembro de 1958. Exmo. Sr. 
Ministro Edgard Costa. 

A Associação Brasileira de Imprensa e o seu 
Presidente, que acompanham com indisfarçável 
júbilo a trajetória da vida pública do eminente 
consócio, em que tão repetidamente tem 
demonstrado inteligência e cultura jurídica, 
cumprimentam V. Ex.ª, em nome da classe 
jornalística pela sua designação para a elaboração 
de anteprojeto de lei eleitoral. 

Ao mesmo tempo que exprimem também a sua 
satisfação pelo êxito de sua iniciativa na instituição  
da fôlha individual de votação, de tão excelentes 
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resultados nos pleitos de 55 e 58, felicitam-no pela 
sua reeleição para a vice presidência da União 
Internacional dos Magistrados. 

Os fatos referidos, que tiveram a melhor 
repercussão na Casa do Jornalista, onde o  
ilustre consócio é figura das mais destacadas, 
representam não apens uma homenagem aos seus 
reconhecidos méritos mas também uma distinção à 
nossa classe, à nossa Casa, que muito nos 
desvanece. 

Com expressões renovadas de admiração, 
subscrevo-me. ass. Herbert Moses, Presidente". 

Em agradecimento o Ministro Edgard Costa 
endereçou ao Sr. Herbert Moses uma carta, nestes 
têrmos: 

"Rio, 8 de dezembro de 1958. 
Presidente Herbert Moses. 
Acuso o recebimento da carta em que  

me transmite os cumprimentos da nossa Associação 
e do seu Presidente pelo convite oficial que  
recebi para a elaboração de um ante-projeto  
de lei eleitoral, e a satisfação pelo êxito da instituição 
da fôlha individual de votação, – de minha  
iniciativa quando – Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, – e ainda pela minha reeleição para  
a vice-presidência da União Internacional de 
Magistrados. 

Êsses cumprimentos e aplausos – não  
preciso dizer, – me são muitos gratos, e eu os 
recebo com grande e justificado desvanecimento, 
pedindo ao caro Presidente que aceite e transmita  
à Associação, – de que tanto incentivo hei  
recebido sempre, – os meus melhores 
agradecimentos. 

Com a segurança da estima cordial e da, 
muita admiração do Edgard Costa". 

Sr. Presidente, procedi à leitura dessas cartas, 
para que constem dos Anais do Senado. Devemos 
sempre homenagear os grandes brasileiros, os 
homens notáveis da nossa Pátria, entre os quais, 
incontestàvelmente, se inscreve a personalidade do 
Ministro Edgard Costa. 

Sabem V. Ex.ª, Sr. Presidente,  e o Senado, que 
o Ministro Edgard Costa não restringiu sua ação à vida 
de magistrado digno e honesto, de grande cultura e de 
excepcional talento, dando, no exercício daquela 
função nobilíssima, as mais justas e louváveis 
sentenças; S. Ex.ª foi também, na vida pública um 
grande auxiliar dos governos, no aperfeiçoamento da 
nossa legislação, notadamente no período em que 
desempenhou as altas funções de Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral. Com a preocupação de 
moralizar nossos costumes eleitorais e sanear as 
eleições brasileiras, manteve entendimentos diretos 
com os políticos e com os parlamentares, para que, na 
feitura da Lei Eleitoral, pudéssemos dotá-la daquelas 
normas da máxima eficiência para evitar a fraude. 

Foi de iniciativa de S. Exª criação da fôlha 
individual de votação, que afastou das urnas os 
analfabetos, que, anteriormente, engrossavam o 
número dos votos. 

Ainda mais: trouxe S. Ex.ª para o Congresso 
Nacional a iniciativa da cédula única, cuja aplicação, 
já nas últimas eleições para votação pelo sistema 
majoritário, deu tão brilhantes resultados que a 
Câmara dos Deputados procurou adotar o mesmo 
sistema para as eleições dos representantes do povo 
nas Assembléias Legislativas nacional, estaduais e 
municipais. 

Sr. Presidente, o Ministro Edgard Costa, 
afastado hoje do serviço da magistratura,  
porém, válido física e intelectualmente,  
não recusa os seus serviços para o bem 
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da nossa. Pátria, para o aperfeiçoamento da nossa 
legislação; assim, aceitou o convite do Sr. Ministro 
da Justiça, para elaborar o anteprojeto de reforma 
do. nosso Código Eleitoral. 

Trazendo para os Anais do Senado as cartas 
trocadas entre o Presidente da Associação de 
Imprensa e o eminente Ministro Edgard Costa, presto 
a. êste último merecida homenagem, dado o seu 
grande valor de homem público intelectual e patriota. 
(Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. João Villasbôas, o 
Sr. Victorino Freire deixa a cadeira da presidência, 
assumindo-a o Sr. Apolônio Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continuação da votação, em discussão única 

do Requerimento nº 595, de 1958, do Sr. Filinto 
Müller e outros Senhores Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 156, parágrafo 4º, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
nº 220, de 1958, que altera a legislação do Impôsto 
de Consumo e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, não 
compreendo a razão da urgência requerida para a 
votação do Projeto de Lei da. Câmara nº 220, de 
1958. 

Veio êle da Câmara e sòmente agora  
é conhecido do Senado Federal, pela divulgação 
feita nos "Avulsos". É matéria de alto in- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador, 

terêsse nacional e quando digo de interêsse 
nacional, Sr. Presidente, digo não sòmente de 
interêsse do povo, de interêsse do comércio, de 
interêsse da indústria que se opõem franca e 
tenazmente à sua aprovação como também do 
interêsse do govêrno, que procura, com êle obter 
maiores recursos para aplicar na execução do seu 
programa, cujos resultados materiais, até hoje, 
desconhecemos. 

Sr. Presidente, em face da. complexidade da 
matéria, do volume de alterações que o projeto traz à 
lei reguladora do Impôsto de Consumo, não pode a 
sua votação ser imposta neste momento, porque não 
houve tempo nem mesmo para lermos os numerosos 
dispositivos nêle contidos. 

Não creio haja, nesta Casa, alguém que tenha 
tido tempo material para ler, muito menos para meditar, 
sôbre os dispositivos dêsse longo projeto de lei; de tão 
profunda repercussão na vida pública do País. 

Pressa não há, Sr. Presidente, estamos em 
fase de convocação extraordinária, que teve início no 
dia 16 dêste mês sem ser determinada a data do 
encerramento. 

Já há nova convocação, a requerimento da 
Câmara dos Deputados, para o próximo dia 5 de 
janeiro. 

Temos, portanto, Sr. Presidente, o restante, 
dêste mês e todo o de janeiro para discutirmos, 
estudarmos, analisarmos o projeto e oferecer-lhe as 
emendas que nos pareçam justas e de alto interêsse 
público. Colhidos de surprêsa com o requerimento de 
urgência. urgentíssima pela qual, se aprovado, somos 
chamados a apreciar incontinenti o projeto, julgamos 
que o Senado não pode consentir na aprovação do 
requerimento. As razões da urgência urgentíssima não 
foram esclarecidas pelos requerentes; nem poderiam, 
sê-lo porque, diante de nós, temos um campo 
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aberto para estudar e discutir longamente a matéria. 
As alterações que traz o projeto à lei vigente são 
complexas, profundas. Tenho recebido 
manifestações contrárias à sua aprovação da parte 
de instituições de classes, do comércio, da indústria 
e de particulares, que alertam a minha Bancada para 
o prejuízo imediato que trará ao interêsse público, 
com sua repercussão sôbre o custo de vida. A 
tributação, que a Câmara dos Deputados afirma não 
ser exagerada, se-lo-á para quantos já lançam o seu 
protesto, antevendo-lhe a influência na majoração 
dos preços das utilidades. 

Sr. Presidente, como é sabido, reuniram-se no 
Palácio do Catete, com o Sr. Presidente da 
República, os líderes dos partidos majoritários, na 
Câmara e no Senado, para ouvir a exposição do Sr. 
Lucas Lopes, Ministro da Fazenda, sôbre sua 
orientação político-financeira, que se concretizava 
neste e noutros projetos de lei. 

No dia imediato, a Imprensa divulgou as 
medidas pleiteadas pelo Sr. Ministro da Fazenda e 
que o Sr. Presidente da República exigirá das 
Bancadas que apóiam o seu Govêrno a aprovação 
delas. Tive então, oportunidade de as comentar, 
apenas pelo noticiário da Imprensa. Mostrei a 
impossibilidade em que estava o povo brasileiro de 
receber sôbre si o pêso de maiores tributos, que a 
capacidade contribuitiva do povo brasileiro já se 
esgotara. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que o 
tempo de que dispõe está para terminar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vou concluir, 
Sr. Presidente. 

Procura-se, agora, aumentar os vencimentos 
dos funcionários públicos, e, ao mesmo  
tempo, o nível do salário mínimo para  
atender às contingências da vida em 
 

que se encontram funcionários e operários. 
Se comprimimos o comércio, se asfixiamos a 

Nação com tributos dessa natureza, de que servirá 
êsse aumento, que se dá ao funcionalismo e ao 
trabalhador brasileiro, se em dôbro, ou em tresdôbro 
talvez, êsse aumento é arrebatado pela cobrança 
dêsses impostos, pelo aumento imediato e 
encarecimento incontinenti do custo de vida? 

Essa a razão, Sr. Presidente, por que 
precisamos estudar o projeto com carinho. Não estou 
longe, para atender à situação econômico-financeira 
do País, de conceder ao Govêrno, dentro das 
possibilidades do Brasil, os recursos de que 
necessite para fazer frente ao aumento dos 
vencimentos do funcionalismo público. Não o farei, 
porém, através de tributação dessa natureza, 
máxime quando sou chamado a votá-la, neste 
momento, sem conhecimento algum do projeto, sem 
ter podido ao menos lê-lo, quanto mais discuti-lo, 
desta tribuna. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. DANIEL KRIEGER (para encaminhar 
a votação) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 
dias, combatendo um requerimento de urgência pelo 
§ 4º do art. 156, do nosso Regimento Interno, afirmei 
que o Senado da República estava reduzido a 
chancelar as decisões da Câmara dos Deputados. 
Hoje, devo retificar minha assertiva, para dizer que o 
Senado não mais está reduzido a chancelar as 
deliberações da Câmara dos Deputados: o Senado 
está ultra-reduzido a aprovar as decisões dos 
publicamos que compõem os Quadros do Ministério 
da Fazenda. 

Em verdade, êsse projeto não sofreu exame, 
não mereceu estudos, não teve a meditação dos 
Senhores Deputados. Votado em re- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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gime de urgência, os Membros da Câmara Baixa não 
o puderam apreciar detidamente. Não obstante, são 
os Deputados que, pela natureza mais curta do 
mandato, devendo prestar contas ao povo mais 
ràpidamente, deveriam analisar minuciosamente a 
proposição que tão fundo vai calar no Erário 
particular do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, nada disso aconteceu. A 
Câmara dos Deputados foi vítima do rôlo 
compressor, não obstante os seus mais eminentes 
Membros, entre os quais o Professor Aliomar 
Baleeiro. Afirmou S. Ex.ª, indignado, que, depois 
daquele ato deveria aquela Casa do Congresso, 
entregar as chaves ao Poder Executivo. Se quisesse, 
poderia usar ainda de uma outra expressão mais 
depreciativa; a utilizada por Cromwell quando 
mandou afixar no Parlamento Inglês “Aluga-se esta 
Casa”. 

Um Parlamento que abre mão das suas 
prerrogativas; um Parlamento que não estuda, que 
não examina, que não peneira, que não tem em 
cuidado máximo uma lei que vai encarecer a vida e 
aumentar a inflação, é um Parlamento que está 
abrindo mão das suas prerrogativas. 

Sr. Presidente, a União Democrática Nacional 
acusada de ser o partido dos ricos, acusada de ser o 
partido dos poderosos, a União Democrática 
Nacional votou o aumento do Impôsto de Renda, 
porque se tratava de impôsto direto, que atingiria os 
que mais recebiam, porque era impôsto que não 
encareceria a vida dos humildes. 

Pergunto, usando as palavras do poeta: Onde 
estão que não respondem, em que estrêlas se 
escondem os que vivem, diàriamente, usando, 
abusando e tirando proveito dos humildes, na hora 
em que se vota tributo para aumentar-lhes as 
dificuldades da vida? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o Poder 
é muito forte. 

Um dêsses dias, o nobre Senador João 
Villasbôas contava-me, com muita graça e 
propriedade, que uma vez em que entrara em 
divergência, em seu Estado, um correligionário seu 
lhe dissera: “Como vamos ficar contra o Executivo?” 
Retrucou-lhe, imediatamente, o Senador Villasbôas: 
“Ficaremos com a maioria absoluta da Assembléia 
Legislativa”. E o correligionário insistiu, murmurando: 
“O Poder Executivo é o Poder da minha paixão!” 

É a realidade, Sr. Presidente. O Executivo é o 
Poder da paixão de todos. Num regime 
presidencialista defeituoso como o nosso, só quem 
manda é o Presidente da República. O Legislativo 
conforma-se e – com que pena o digo! – o Judiciário-
capitula. É a triste realidade brasileira que leva 
homem de minha formação, que nasceu e se criou 
no regime presidencialista, a, desencantado e 
desiludido, marchar para o sistema parlamentar de 
govêrno. 

Não me preocupo e sei de antemão que 
minhas palavras não terão acolhida, que se perderão 
ao vento; mas alimento a esperança, como disse o 
filósofo, de que a inteligência tenha a faculdade 
irreprimível de distinguir, além dos fatos, a idéia, 
além da fôrça bruta a luz eterna do direito. 

Por isso, Sr. Presidente e Senhores 
Senadores, combato, combato sem esperança de 
vitória; apenas para ressalvar aquilo que o eminente 
Girondino disse nos dias tormentosos da Revolução 
Francesa: “Luto para conservar o aprêço próprio”. 

Sei que é vã a luta, porque o regime de 
urgência vai ser aprovado e o projeto, que a  
maioria dos Senhores Senadores não conhece, vai 
ser também, aprovado no escuro. Que importa? O 
Poder Executivo sustenta que sem êsse 
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impôsto não poderá conceder o abono ao 
funcionalismo federal, sendo mister que se vote o 
aumento do impôsto a fim de se dar o abono. 

A tese não é exata, e no curso da discussão, 
terei ocasião de demonstrar. Essa dádiva ao 
funcionalismo público é verdadeira irrisão, porque é o 
mesmo que dar com u’a mão e tirar com a outra. 

Os pobres trabalhadores, depois dessa 
demagogia, em que, como sempre os atores se 
conservam atrás do pano, terão de pagar Impôsto de 
Renda, porque seu salário foi fixado em seis mil 
cruzeiros; e todos os que o receberam terão de 
pagar Impôsto de Consumo, que irá encarecer a vida 
em mais de 30 por cento. 

Os 30%, portanto, não serão um lenitivo aos 
seus sofrimentos. Que importa! É preciso continuar 
na caminhada dolorosa, tendo resignação e 
desprendimento, mas não renunciando à esperança, 
que segundo um escritor português, é a última 
divindade que abandona o homem. Deve vir um dia 
em que o Brasil, reintegrado na posse dos seus 
direitos e avançando para a luminosidade dos seus 
destinos, possa dar aos brasileiros um presente feliz 
e assegurar aos seus filhos e aos filhos de seus 
filhos um permanente futuro, porque essa é a missão 
das grandes pátrias. (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Senhor Daniel Krieger, 
o Sr. Victorino Freire deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Apolônio Salles. 

O SR. RUI PALMEIRA (para encaminhar a 
votação) (*): – Sr. Presidente, há casos em que o 
recurso da urgência urgentíssima é admissível, 
tolerável e, até, aceitável. O de hoje, porém, não é 
dos tais. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Na última sessão desta Casa, foi requerida 
pela Maioria e aprovada sem que a Minoria 
protestasse ou requeresse verificação de votação a 
urgência pelo § 3º do art. 156 do Regimento. 
Imaginávamos nós que a Maioria se contentasse em 
dar a êsse projeto, que aumenta – e tudo aumenta 
durante êste Govêrno, inclusive a pobreza do povo – 
imaginávamos nós que a Maioria se satisfizesse com 
a velocidade que se imprimia ao andamento do 
projeto através daquela urgência do § 3º. Hoje, no 
entanto, não sei que circunstâncias terão influído. A 
Maioria reexamina o problema e depois de ter 
conseguido uma urgência há dois dias, renova essa 
urgência numa velocidade maior. 

É preciso aprovar o projeto ràpidamente. Não 
sei se há razão na Maioria – nunca lhe descubro 
razão – mas a verdade é que me parece até 
necessário votar tudo às carreiras, numa velocidade 
supersônica, porque se o Govêrno não correr muito – 
e como corre, meu Deus! – os aumentos dos 
vencimentos serão ridículos, tal a velocidade com 
que corre a inflação na frente do próprio Govêrno. 

Somos chamados a examinar um projeto que 
foi objeto dos maiores, dos mais acesos – para dizer 
bem o calor com que foi tratado – debates na 
Câmara dos Deputados. Trabalhando dia e noite, 
durante tantos dias, os Deputados da Minoria 
sentiram que o tempo era pouco para examinar uma 
proposição de tal importância e destinada a tanta 
repercussão na economia nacional. 

Às vêzes, acredito na coragem dêste Govêrno, 
na coragem com que brinca com as dificuldades do 
povo. Não sei se seria grosseiro dizer que êle é 
insensível a essas dificuldades, mas acredito na sua 
coragem. 

Se todos vêem, se todos sentem,  
se todos estão certos de que, para 
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combater a inflação – essa inflação cada dia mais 
presente na vida dos brasileiros, como um fantasma 
apavorante – se, para combater a inflação é preciso 
determinado comportamento por parte do Govêrno, 
começando por dar exemplo de moderação nos 
gastos, de contenção na alteração dos tributos, não 
sei como o Govêrno insiste, com tal tranqüilidade e, 
até sem cerimônia, em querer aumentar impostos 
para, sob a alegação de não privar o funcionário 
público do abono prometido, não sacrificar seu 
programa de ação, a qual está custando ao povo 
brasileiro os olhos da cara. 

É imprudente, Sr. Presidente, a atitude do 
Govêrno, aqui representado pela Maioria, que, hoje, 
começou a funcionar, como há bem tempo não 
viamos, tão azeitada, tão eficiente, tão precisa, tão 
certeira na pontaria, revivendo os dias em que se 
exprimia através daquele rôlo compressor que 
derrubava tudo, todos os embaraços, todos os 
obstáculos, todos os óbices que se apresentavam à 
sua vontade, à vontade do Poder Executivo, 
expressa através da sua atuação. 

É imprudente, Sr. Presidente, o procedimento 
do Govêrno. 

Projeto como êste, para o qual se reclama 
urgência urgentíssima, agravará ainda mais as 
profundas e insuportáveis dificuldades que tornam a 
vida do povo brasileiro um drama nos dias de hoje. 

Por que tanta pressa por êsse projeto? Erra o 
Govêrno quando reclama essa ligeireza no 
andamento dêle, alegando que não poderá pagar o 
abono se não aumentar os impostos. Já se disse que 
isto é dar com uma das mãos e retirar com a outra. 

Na verdade o que se está vendo é que o 
Govêrno dá um aumento nominal de vencimentos ao 
funcionalismo; um bolo de Natal. É um bolo de Natal; 
é enganoso, é frustro, porque quando amanhã, o 
 

funcionalismo chegar a recebê-lo – e o Govêrno 
queria que fôsse a partir de julho do ano vindouro – 
já não comprará com êle o que compraria 
atualmente. 

O Govêrno alega que só é possível dar o 
abono ao funcionalismo aumentando os impostos. Já 
foram feitas demonstrações de que essa alegação é 
insubsistente. Não quero insistir nela. O govêrno 
poderia dá-lo com os recursos normais de que 
dispõe. Quer, no entanto, aproveitar as 
circunstâncias e, com muita inteligência, com muita 
naturalidade, juntar um pouco mais de numerário 
para os seus empreendimentos, para as suas 
emprêsas, algumas delas temerárias. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lamento comunicar ao nobre Senador 
que o tempo de que dispunha está findo. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Sr. Presidente, 
tenho a impressão de que o relógio aderiu à urgência 
urgentíssima, mas me conformo com a advertência 
de V. Ex.ª. Se os homens obedecem ao Executivo, 
por que o relógio não iria obedecer? (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento n. 595. 

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

Está aprovado. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela  

ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação da votação, requerida pelo nobre 
Senador João Villasbôas. 

Os Senhores Senadores que aprovaram o 
requerimento votarão “Sim”; os que o rejeitam,  
“Não”. 
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Queiram votar os Senhores Senadores. 
(Pausa). 

Aprovaram o requerimento vinte e oito 
Senhores Senadores; rejeitaram-no, cinco e absteve-
se de votar, um. 

O requerimento está aprovado. 
Passa-se à apreciação imediata do projeto. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 220, de 1958, que altera a legislação do Impôsto 
de Consumo e dá outras providências. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Cabe-me esclarecer 

que o projeto fôra encaminhado sòmente às 
Comissões de Economia e Finanças, quando deveria, 
em face da sua natureza complexa, ter sido, também, 
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Peço, portanto, o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Sr. Presidente 
indico para dar parecer, em nome da Comissão de 
Constituição e Justiça, o nobre Senador Gaspar 
Velloso. 

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

O SR. GASPAR VELLOSO: – Sr. Presidente, 
solicito o prazo de 15 minutos, para ouvir meus 
colegas da Comissão de Constituição e Justiça e 
emitir o parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – Concedo o prazo 
solicitado pelo nobre Senador Gaspar Velloso, sem 
prejuízo da continuação da sessão. 

Sôbre a mesa o parecer da Comissão de 
Economia, que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 665, DE 1958 

 
Da Comissão de Economia  

sôbre o Projeto de Lei da Câ- 
 

mara nº 220, de 1958, que altera a legislação do 
Impôsto de Consumo e dá outras Providências. 
 

Relator: Sr. Lima Teixeira. 
O projeto de lei ora trazido ao exame desta 

Comissão é dêstes que por sua complexidade e 
funda repercussão sôbre a economia do País, 
mereceram exame dos mais acurados. Dada, porém, 
a angústia de tempo e o empenho das duas Casas 
do Congresso de dar ao Poder Executivo os 
instrumentos capazes de equilibrar o orçamento, ou, 
melhor dito, de atenuar o “déficit” público no próximo 
exercício, não há mais remédio senão apreciar, de 
modo peremptório os aspectos mais salientes do 
projeto em tela. 

Como é sabido e consta enfàticamente do 
Programa de Estabilização Monetária do Govêrno, o 
projeto significa em si uma reforma de base da 
legislação relativa ao Impôsto de Consumo, 
englobando não apenas os processos e a mecânica 
de tributação, mas também uma distribuição 
equânime de incidência de tributo, orientada em 
sentido econômico mais racional. Objetiva-se 
substituir o sistema de tributação específica e de 
selagem direta pelo sistema tributário ad valorem, 
bem assim regularizar o fluxo da arrecadação 
através do recolhimento compulsório do impôsto por 
guia cada quinzena. 

A sistemática que se pretende implantar 
elimina o caráter cumulativo do impôsto, que nas 
operações industriais mais complexas – o caso da 
indústria automobilística é típico – onera 
presentemente produtos e artefatos de uso 
intermediário. 

O novo mecanismo permitirá ainda 
 o levantamento da estatística industrial da  
produção – das mais falhas no momento – e fa- 
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cilitará a investigação tecnológica, ao revelar a 
interdependência dos vários ramos industriais entre 
si. 

São ainda inovações importantes ao projeto a 
cobrança do impôsto do fabricante tendo em conta o 
tributo, já pago na matéria-prima; a tributação dos 
produtos em função de sua essencialidade; a 
ampliação da área de incidência do impôsto para que 
abranja certos tipos de mercadorias que constituem 
matéria-prima industrializada. 

O simples enunciado dos principais 
característicos do projeto basta para recomendá-lo à 
simpatia do Parlamento, sempre empenhado na 
racionalização tributária do País e numa distribuição 
mais justa da carga fiscal entre as diferentes 
camadas da população. 

Graças a êsse esfôrço de racionalização na 
cobrança de impôsto e sem que haja majoração nas 
alíquotas dos bens de consumo genérico, a reforma 
projetada significará um aumento sensível da 
arrecadação, estimado em 5,8 bilhões de cruzeiros 
na Mensagem Presidencial para o projeto de lei em 
sua forma originária, mas difícil de precisar 
rigorosamente ante as emendas nêle introduzidas 
pela Câmara dos Deputados, embora haja quem 
avalie em 5 milhões de cruzeiros, pelo menos, 
aquêle incremento. De qualquer forma, o projeto, tal 
como veio da outra Casa do Congresso, virá 
proporcionar parte substancial dos recursos de que o 
Poder Executivo necessita para o pretendido 
reajustamento salarial dos servidores públicos. 

A esta Comissão cabe especìficamente 
analisar os efeitos econômicos dêsse importante 
projeto de lei. 

A Legislação atual, distribuindo os produtos 
tributados em têrmos genéricos, torna difícil, senão 
impossível qualquer análise da arrecadação, com 
vista a orientar a ação fiscalizadora. 

Por outro lado, o caráter comulativo do 
impôsto desvirtua a verdadeira intensidade das 
alíquotas dos impostos, que são meramente 
nominais, de vez que às mesmas se deve agregar o 
total da carga do impôsto que incide sôbre matérias-
primas, peças e acessórios adquiridos de outros 
fabricantes. 

Assim, por exemplo, uma alíquota nominal de 
4% pode representar, uma alíquota efetiva de 6% ou 
7 por cento. 

Além disso, desvinculando o produto tributado 
dos seus componentes integrados em outras fases 
do processo econômico, a fiscalização se vê privada 
dos meios de controlar efetivamente a produção e, 
portanto, a venda daqueles componentes. 

Tudo isso é corrigido pelo projeto de lei. 
Permitindo que se deduza do impôsto devido 

pelos produtos finais, o pago pelas matérias primas, 
peças etc., há uma redução real da carga tributária 
naqueles produtos cuja alíquota nominal e vigente 
seja mantida. É esta a situação dos calçados, 
tecidos, produtos alimentícios industrializados e 
produtos farmacêuticos, onde ocorrerão reduções 
efetivas de impôsto, variáveis entre 5% e 40% 
conforme o caso. 

Em relação a quase todos os demais produtos, 
salvo num caso ou noutro, o aumento da alíquota 
nominal visa tão sòmente compensar as deduções 
permitidas. Apenas em relação a alguns produtos de 
consumo restrito, supérfluo ou de luxo, há aumentos 
de impôsto. 

Também se amplia a área de incidência, de 
forma a incluir produtos, que havendo obtido tal 
isenção no passado, quando se impunha essa 
medida protetora, hoje não mais a ela fazem jus, sob 
pena de prejudicar os similares nacionais.  
O caso dos caminhões, ambulâncias, máquinas, 
ferramentas e operatrizes, motores a explosão 
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ou elétricos é frisante. Êsses bens de capital, quando 
nacionais, pagam o Impôsto de Consumo sôbre as 
peças e partes importadas ou fabricadas no País, ao 
passo que os de procedência estrangeira nada 
pagam. 

Certa falta de compreensão ou de 
esclarecimentos sôbre tais peculiaridades do projeto de 
lei, sobretudo no que respeita ao efeito cumulativo do 
impôsto atual é que tem levado a Imprensa e muitos 
 

parlamentares a magnificar os efeitos inflacionários 
mínimos ou talvez nulos de alguns reajustamentos 
das alíquotas do impôsto. 

A fim de mostrar que, ao contrário do 
imaginado comumente, o Impôsto de Consumo não 
tem crescido de forma exagerada, em nosso País, 
transcrevemos abaixo os valores de arrecadação do 
Impôsto de Consumo, do Impôsto de Renda e da 
Receita Tributária durante o último decênio: 

 
(EM CR$ BILHÕES) 

 
 

ANO 
 

Impôsto de Consumo Impôsto de Renda Receita Tributária 

    
1952 4,9 4,2 12,2 
1948 5,6 4,8 13,7 
1949 6,4 5,6 15,6 
1950 8,2 8,1 21,9 
1951 9,1 10,0 24,8 
1953 10,8 11,6 27,6 
1954 14,5 15,3 37,0 
1955 17,4 19,3 48,4 
1956 23,0 24,5 61,0 
1957 30,5 27,0 72,9 

     1958 (1) 36,6 31,9 100,5 
    

 
Como se vê, o Impôsto de Consumo há dez 

anos atrás representava mais de 40% da Receita 
Tributária total, enquanto hoje não passa de 37%. 

Não há, pois, como falar de crescimento 
imoderado dêste tributo. Com o aumento que 
derivará da recente modificação da lei do Impôsto de 
Renda, a participação relativa dêste no conjunto da 
receita tributária atingirá provàvelmente 36%, ou 
seja, pràticamente igual à do Impôsto de Consumo. 

O projeto, na sua forma atual, corresponde ao 
substitutivo adotado pela ilustre Comissão de Econo- 
 

mia da Câmara dos Deputados, que teve a estreita 
colaboração da Comissão daquela Casa, de 
numerosos assessores e técnicos, tanto da Câmara, 
como das classes produtoras. 

Não esmiuçaremos, por isso, os pormenores 
técnicos do projeto. Apenas nos deteremos em 
examinar certos níveis de taxação, para mostrar a 
improcedência de algumas críticas. 

Pelo projeto, permaneceram isentos todos os 
gêneros alimentícios e quaisquer produtos da lavoura, 
da pecuária e das indústrias extrativas em geral. 
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Os produtos alimentares industrializados, os 
produtos farmacêuticos, os calçados e tecidos em 
geral, o cimento e outros produtos essenciais tiveram 
a atual incidência reduzida. O impôsto sôbre o 
cimento, por exemplo, foi diminuído de 10%, para 8% 
e 6%, em 1960 e 1961 respectivamente. 

Os calçados que hoje pagam por meio de 
selagem direta, 10% sôbre o preço de venda no 
varejo, equivalente a 15% e até 18% sôbre o preço 
da fábrica, tiveram essa incidência reduzida para 
12%, com supressão do sêlo e permissão de 
abatimento do impôsto incidente sôbre mais de 
 30 produtos que hoje entram na respectiva 
fabricação. 

As atuais alíquotas sôbre produtos alimentares 
e farmacêuticos e sôbre tecidos foram mantidas sem 
qualquer alteração. Todavia êste fato, como já 
salientamos anteriormente, importa em redução 
efetiva do tributo em virtude da faculdade que terão 
os produtores de deduzir o impôsto pago pela 
matéria-prima, produtos intermediários e material de 
embalagem. 

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 1958. 

Sala das Sessões em 2 de dezembro de 1958. 
– Carlos Lindenberg, Presidente. – Lima Teixeira, 
Relator. – Fernandes Távora, contrário. – Leônidas 
Mello. – Argemiro de Figueiredo. – Alô Guimarães, 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
douta Comissão de Finanças. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (lê o 
seguinte parecer): – O projeto em exame, de 
iniciativa do Poder Executivo, altera vários 
dispositivos da legislação do Impôsto de  
Consumo, objetivando uma reforma de base, 
abrangendo não sòmente os processos e a me- 
 

cânica da tributação, como também uma distribuição 
mais justa da incidência do tributo, orientada em 
sentido econômico. 

Embora a Lei nº 2.974, de 28 de novembro de 
1956, tenha transformado em ad-valorem ou de 
efeitos equivalentes muitas alíquotas, ainda 
persistem outras com taxas específicas. 

Impõe-se, assim, a substituição do sistema de 
tributação específica e de selagem direta, pelo 
sistema ad-valorem e de cobrança por guias, bem 
como a regularização do fluxo da arrecadação, 
obrigando-se, quinzenalmente, o contribuinte ao 
recolhimento do impôsto. 

A atual legislação do Impôsto de Consumo 
será alterada, por efeito dessa reforma, nos 
seguintes pontos básicos de sua estrutura: 

a) cobrança do impôsto do fabricante, levando 
em conta o tributo já pago na matéria-prima; 

b) racionalização da nomenclatura das tabelas, 
ajustando-a ao Código Brasileiro de Mercadoria; 

c) tributação discriminada dos produtos, 
gravando-os em razão do grau de essencialidade; 

d) ampliação da área de incidência, para 
incluir numerosos itens de mercadorias que 
constituem matéria-prima já industrializada. 

O projeto original do Executivo foi alterado na 
Câmara dos Deputados tendo merecido aprovação, 
com algumas modificações, o substitutivo da 
Comissão de Economia, cujas características 
principais são as seguintes: 

a) o substitutivo dá uma solução perfeitamente 
justa, tanto para as isenções determinadas pela 
Constituição como para as demais de ordem 
econômica de expansão das emprêsas; 

b) foram mantidas tôdas as isenções  
previstas, inclusive dos produtos que o  
projeto do Executivo pretendia tributar, tais como 
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massas alimentícias, banha de porco, manteiga 
animal, salsichas e lingüiças. 

Examinando as alterações nas alíquotas, 
pròpriamente ditas e que interessam de  
perto às classes trabalhadoras, salientamos o 
seguinte: 

a) quanto aos produtos alimentares 
industrializados foram mantidas tôdas as isenções 
atuais, alterando-se apenas a taxação sôbre caviar e 
sucedâneos; 

b) manteve o projeto, no item produtos 
farmacêuticos, as incidências atuais, apenas se 
incluindo na tributação de 2% as matérias-primas, 
cujo impôsto e todo dedutível, nos produtos em que 
são utilizadas; 

c) em artigos de higiene e cuidados 
pessoais, no inciso 1 – Dentifrícios, houve a 
modificação da alíquota de 4% para 6%, apenas 
compensatória da dedução que passará a ser feita 
do impôsto incidente sôbre os tubos, as caixas de 
cartolinas do acondicionamento, os produtos 
químicos, os aromáticos, os óleos essenciais, o 
que hoje não acontece, pois a tributação é afinal 
de 4% e intermediária sôbre todos êsses produtos. 
Não há, portanto, pràticamente, aumento de 
tributação; 

d) no item tecidos foram mantidas tôdas as 
atuais alíquotas bem como as isenções. 

A única modificação na alínea é a incidência 
sôbre os artefatos de tecidos, que hoje são 
tributados quando fabricados pelo próprio industrial 
de tecidos. 

Resumindo, verificaremos que: 
a) houve a preocupação de manter as 

mesmas alíquotas para produtos alimentares, 
produtos farmacêuticos e tecidos, o que equivale a 
uma redução de tributação; 

b) foram apenas aumentadas as alíquotas da 
maioria dos produtos em 1%, como compensação do 
sistema de deduções; 

c) há aumento de alíquota além dessa 
destinada para compensação, nos seguintes 
produtos: 

Peles de peleteria – de 10% para 20%, pois se 
trata de artigo de luxo; 

Artigos de cutelaria, de 5 % para 7%, em parte 
ainda destinado o aumento ao sistema de deduções; 

Produtos fotográficos, de 5% a 7%, em parte 
ainda destinado o aumento ao sistema de deduções; 

Artefatos de carapaças, de madrepérola etc., 
de 5% para 7%, idem; 

Motocicletas e lambretas, de isentas para 6%. 
Dêsses, 3% se destinam ao sistema compensatório 
das deduções e os restantes 3% como aumento da 
tributação, perfeitamente justificável, pois não se 
trata de artigos essenciais ao uso comum. Em parte 
até se destinam à ostentação. 

Barcos de corrida e de recreio, hoje isentos e 
que se propõe sejam tributados com 30%. A 
tributação é perfeitamente justificável, dada a 
existência de verdadeiros barcos de ostentação e 
superfluidade; 

Aparelhos elétricos de uso doméstico, tais 
como televisores, radiolas, rádios, geladeiras, 
aparelhos de ar condicionado etc., que passariam de 
5% para 10%, dêsses, 2,5% se destinam à 
compensação do sistema de deduções e os 
restantes 2,5% como aumento de tributação, 
perfeitamente justificável; 

Câmaras e máquinas fotográficas, que 
passariam de 5% para 8%. O aumento parece 
justificar-se no fato da absoluta maioria ser de 
origem estrangeira, em grande parte, verdadeiros 
artigos de luxo; 

Gravadores de som, que passariam de 5% 
para 10%, aumento perfeitamente justificável, pois se 
trata de aparelhos de uso não forçado e até quase 
sempre de luxo e de procedência estrangeira; 

Armas, de 15% para 20%,  
perfeitamente justificável, em parte 
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para a compensação do sistema de deduções e em 
parte como aumento de artigo não essencial, entre 
êles alguns de verdadeiro luxo e ostentação; 

Artigo de pirotécnica, de 15% para  
30%. Dispensa qualquer comentário de 
justificação, pois são produtos supérfluos e até 
prejudiciais; 

Brinquedos, artigos de esporte e jogos, 
canetas-tinteiro, que passariam de 6% para 8%, em 
parte destinado o aumento ao sistema de 
compensação e em parte a um pequeno aumento, 
perfeitamente suportável por tais artigos, não 
essenciais. 

A repercussão do projeto na arrecadação 
far-se-á sentir mais pelo aperfeiçoamento do 
sistema arrecadador do que pelo aumento de 
incidência. 

A reforma proposta, consubstanciada em um 
melhor contrôle da arrecadação, mais comodidade 
de pagamento, recolhimento por guias e outras 
medidas de fiscalização, proporcionará um aumento 
de cêrca de 6 bilhões de cruzeiros, diminuindo o 
deficit orçamentário, concorrendo para melhor 
equilíbrio da receita. 

A reforma contida no projeto foi brilhantemente 
estudada em entrevista ao “Correio da Manhã” pelo 
ilustre Deputado Daniel Faraco que assim se 
expressou: 

“Como tive ensejo de demonstrar da tribuna, o 
fato de o substitutivo ocasionar um acréscimo 
considerável, na arrecadação, é apenas um de seus 
aspectos. Êsse aspecto que virá em boa hora 
contribuir para minorar os efeitos do deficit previsto 
para o próximo ano – não é invocado, entretanto, 
como argumento suficiente para justificar a 
aprovação do projeto. 

O principal e incontestável argumento,  
nesse sentido, reside em outro fundamental  
aspecto da proposição, ou seja o de operar ela 
 

a racionalização de um tributo que, na legislação 
atual, está eivado de defeitos altamente nocivos à 
economia nacional”. 

Desejo salientar que o projeto é antes de tudo 
uma reforma de base da atual legislação do Impôsto 
de Consumo, inegàvelmente desordenada, 
contraditória, injusta e pouco eficiente; adota-se um 
novo critério mais racional, orgânico e equânime, 
com base no chamado “valor acrescido”, ou de 
“impôsto dedutível”. 

A reforma do Impôsto de Consumo que se 
pretende realizar com a aprovação do presente 
projeto, além de inovar o sistema de pagamento, não 
constitui pròpriamente um aumento de limites de 
incidências, mas um reajustamento, eliminando 
discriminações indevidas, procurando dar conteúdo 
social e econômico à taxação que passará a se fazer 
sentir principalmente sôbre os produtos consumidos 
pelas classes sociais de maior poder econômico. 

Por essas razões, somos de parecer que a 
Comissão de Finanças aprove o Projeto nº 220, de 
1958. 

O SR. PRESIDENTE: – Decorridos os quinze 
minutos, peço o parecer da douta Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr. 
Presidente, dentro dos quinze minutos estabelecidos 
por V. Ex.ª, a Comissão de Constituição e Justiça 
reuniu-se sob a Presidência do Senador Lourival 
Fontes e com a presença dos Senadores Lima 
Guimarães, Argemiro de Figueiredo, Ruy Carneiro, 
Benedicto Valladares, Jorge Maynard, Attílio 
Vivacqua, Daniel Krieger e Gilberto Marinho. 

Apresentei perante a Comissão o meu 
parecer, no qual, declarei, de início, que, via  
de regra e de acôrdo com dispositivo regimental, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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os projetos oriundos da Câmara e com parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa do 
Congresso não estão obrigatòriamente sujeitos à 
audiência dêsse órgão técnico do Senado, a não ser 
em virtude de requerimento de qualquer Senador ou 
que uma Comissão solicite seja ouvida a de 
Constituição e Justiça. 

Declarei, mais, que, ao ensejo da discussão 
do Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 1958, que 
altera a legislação do Impôsto de Consumo, não se 
cogitava da legalidade ou ilegalidade da cobrança 
dêsse tributo, de vez que se discutia projeto que 
criava um impôsto e não uma lei ligada à Lei 
Orçamentária que obrigasse necessàriamente a 
cobrança dêsse impôsto. Apesar dêsse argumento, 
discutia-se se o impôsto podia ou não ser cobrado. 

Julgava o ilustre Relator que a Lei do Impôsto 
de Consumo era Constitucional pelas razões 
constantes do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara, que é o seguinte: 

"A Comissão de Constituição e Justiça, em 
reunião de sua Turma "B", realizada em 6 de  
novembro de 1958, opinou, unânimemente, pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto nº 4.663-58, 
adotando as três (3) emendas, propostas pelo Relator. 
Estiveram presentes os Srs. Deputados Oliveira Brito – 
Presidente, – Joaquim Duval – Relator, – Milton 
Campos, Prado Kelly, Rondon Pacheco, Pereira Lima, 
Tarso Dutra, Bias Fortes e Abguar Bastos". 

Quanto à cobrança do referido impôsto por via 
orçamentária no próximo exercício, baseou-se o 
Relator em três acórdãos. O primeiro relatado  
pelo ilustre jurista, Nelson Hungria em recurso de 
 

Mandado de Segurança nº 1.879, em que são 
recorrentes Alfredo Fernandes & Cia. e outros e 
recorrido o Estado do Rio Grande do Norte. A 
emenda do referido acórdão é a seguinte: 

"– Não é constitucionalmente indispensável 
que a lei tributária preceda à lei orçamentária. 

– Interpretação do artigo 141, § 34 da 
Constituição". 

Depois de extenso relatório, iniciando seu 
voto, declara o Ministro Nelson Hungria: 

"Já de outra feita manifestei minha opinião, 
que, aliás, é a dêste Supremo Tribunal Federal,  
no sentido de que não é constitucionalmente 
indispensável que a lei tributária preceda a  
lei orçamentária. Não está isto, explícita  
ou implìcitamente no artigo 141, § 34, da 
Constituição". 

E mais adiante: 
"Ora, se, mesmo no caso de previsão 

orçamentária de impôsto novo, podia a lei  
posterior criá-lo dentro do exercício financeiro  
com os algarismos que julgasse convenientes, é 
claro que, com maioria de razão, podia fazer a 
majoração ou criar o adicional, que é um mero 
acessório do impôsto já anteriormente criado. Em 
que pese a opinião contrária de Francisco Campos 
entendo que a lei orçamentária não pode fixar  
o algarismo ou percentagem do tributo. O que  
lhe compete é, tão-sòmente, fixar a receita e 
despesa, sem cuidar de formular regras sôbre as 
alíquotas dos tributos. Isto cabe, específica e 
exclusivamente à lei tributária. 
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A lei orçamentária, como lei tìpicamente 
formal, no sentido de que é jurìdicamente normativa, 
não pode interferir com a disciplina substancial dos 
impostos e taxas, pois, do contrário, estaria 
invadindo a órbita da lei material, a que é reservada 
essa disciplina". 

Termina o seu voto negando provimento ao 
recurso. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal foi 
unânime, como consta da Ata: 

"Negaram provimento, unânimemente". 
Êste acórdão, Sr. Presidente, é de 10 de 

dezembro de 1952. 
Há mais. 
No Recurso Extraordinário nº 31.619, de que 

foi relator o Senhor Ministro Ary Franco – e está 
datado de 3 de dezembro de 1956 – a decisão é a 
seguinte: 

"Acordam em Primeira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça, por votação unânime e  
adotado como parte integrante dêste o relatório  
de fls. 91, conhecer do recurso, repelir a  
alegação de coisa julgada e negar provimento ao 
agravo". 

A ementa dêsse acórdão, é a seguinte: 
"Basta a existência de lei precedendo ou 

sucedendo o orçamento para autorizar a cobrança 
do tributo". 

Em Recurso Extraordinário número 22.930 –  
êste já de 23 de julho de 1957 – decidiu o Supremo 
Tribunal Federal, por unanimidade, conhecer do 
recurso e lhe dar provimento. 

É o seguinte o voto: 
"Aventou o Supremo Tribunal Federal, no  

caso referente ao adicional do Impôsto de  
Renda, em grande número de decisões, 
contràriamente ao aresto recorrido, que, haven- 
 

do prévia autorização orçamentária, estará satisfeita 
a exigência do art. 141, § 34, da. Constituição, desde 
que a lei tributária já exista no período a que 
corresponde a cobrança. 

De acôrdo com essa tranqüila jurisprudência, 
conheço do presente recurso e lhe dou provimento, 
para cassar a segurança concedida". 

Em face dos argumentos apresentados pelo 
Relator e dos acórdãos citados na reunião realizada 
há poucos instantes, tendo o Sr. Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, colocado  
em votação o parecer, foi o seguinte o resultado:  
de acôrdo com o Relator, isto é, pela 
Constitucionalidade do projeto, votaram os Srs. 
Senadores Lima Guimarães, Argemiro de Figueiredo, 
Ruy Carneiro, Benedicto Valladares e Jorge Maynard 
– seis, com o Relator. Foram votos vencidos os Srs. 
Senadores Attílio Vivacqua, Daniel Krieger e Gilberto 
Marinho. 

Êste o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – O parecer da douta 

Comissão de Constituição e Justiça é pela 
constitucionalidade do projeto. 

Passa-se à leitura das emendas. 
Sôbre a mesa emendas que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 

 
Nº 1 

 
EMENDA AO ART. 2º 
 
"O impôsto será pago pelos contribuintes 

definidos nesta lei, conforme se acha indicado nas 
Tabelas A e B e respectivas alíneas, por guia ou por 
estampilha, devendo ser cobrado do primeiro 
comprador e mencionado em parcela separada na 
Nota Fiscal". 
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Justificação 
 
Na sistemática das leis do Impôsto de 

Consumo, o fabricante executa o papel de 
verdadeiro exator do Poder Público, adiantando aos 
cofres públicos o "quantum" dêsse tributo e 
ressarcindo-se dêsse adiantamento ao efetuar a 
primeira venda. Isso acontece diante da 
impossibilidade de se exercer fiscalização sôbre os 
verdadeiros contribuintes que são, em última análise, 
os próprios consumidores. Portanto, quando o 
industrial faz consignar, em parcela distinta, a 
importância do Impôsto de Consumo, não se inclui 
no preço da venda a citada importância, mas, 
apenas, é ela colocada em destaque na Nota Fiscal 
com o objetivo do reembôlso do industrial da quantia 
adiantada aos cofres públicos. Necessário, assim, 
que o texto legal seja claro e incisivo, evitando, em 
conseqüência, interpretações infiéis que degeneram 
em litígios, sempre de nocivos resultados não só 
para o Fisco como para a indústria. 

Com o esclarecimento constante da emenda, 
que é mais de redação, fica o texto legal insuscetível 
de interpretações discricionárias e adaptado  
aos justos princípios e à sistemática do Impôsto  
de Consumo, que só se incorpora ao preço  
da mercadoria a partir da primeira operação de 
venda. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Daniel Krieger. 

 
Nº 2 

 
Dê-se ao artigo 2º a seguinte redação: 
"Art. 2º – O impôsto será pago pelos 

contribuintes definidos nesta lei, conforme se  
acha indicado nas Tabelas A e B e respectivas 
alíneas, por guia ou por estampilhas, devendo ser 
mencionado obrigatòriamente em parcela sepa- 
 

rada, na "Nota Fiscal" e será cobrado do primeiro 
comprador pelo fabricante, ficando incorporado ao 
preço do produto, a partir dêsse momento". 

 
Justificação 

 
O Impôsto de Consumo é devido antes da 

saída do produto das fábricas. Para o Professor 
Rubens Gomes de Souza (...Comp. Leg. Trib., págs. 
181-2), a tributabilidade surge no momento em que a 
mercadoria entra ou é posta. em circulação. O 
impôsto incide nos produtos saídos, para qualquer 
fim, das fábricas e das repartições aduaneiras. Certo 
que o pagamento só é obrigatório, sob o aspecto 
jurídico, quando ocorre o fato gerador da obrigação 
tributária. No tocante ao Impôsto de Consumo, por 
exemplo, o fato gerador, como o "nomen juris" o 
indica, é o consumo da mercadoria. Todavia, por 
razões de ordem técnica, considera a lei que a 
mercadoria foi entregue ao consumo e, 
conseguintemente, verificado o fato gerador no 
momento em que ela sai da fábrica (produto 
nacional), ou quando é desembaraçada na 
Alfândega (produto estrangeiro). O contribuinte de 
fato é reconhecido na lei atual, em duas passagens: 
a primeira, no art. 2º N.G., onde está dito que o 
impôsto incorpora-se ao preço dos produtos e deve 
ser recuperado pelo produtor do consumidor, e a 
segunda no art. 99, que obriga o produtor a escriturar 
o tributo ad valorem em parcela separada na "Nota 
Fiscal", sendo cobrado do primeiro comprador e 
incorporando-se ao preço do produto a partir dêsse 
momento. Com êsses dispositivos pretende a lei 
definir o Impôsto de Consumo como indireto e 
fornecer ao contribuinte legal o meio jurídico de 
recuperar do contribuinte de fato o impôsto que 
recolheu prèviamente. 

No que concerne ao fabricante,  
nada mais é êle senão verdadeiro 
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exator do Poder Público, adiantando à Fazenda 
Nacional o "quantum" do tributo, do qual se  
ressarce ao efetuar a primeira venda, ocasião  
em que o impôsto se incorpora ao preço da 
mercadoria. Ora, a legislação anterior definia,  
com absoluta clareza, essa situação, consentânea 
com a tradicional sistemática do Impôsto de 
Consumo, convindo, assim, que a lei atual  
mantenha em seu texto, de modo claro e preciso,  
e que a sistemática consagra, evitando  
falsas interpretações e pleitos estéreis, com real  
dano para a indústria e para o próprio Poder  
Público. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Daniel Krieger. 

 
Nº 3 

 
Fica substituída a redação do item III, letra "e" 

ao art. 9º, § 1º, das Normas Gerais da Consolidação 
das Leis do Impôsto de Consumo aprovada pelo 
Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 1958, pelo que 
se segue: 

"frutas e hortaliças frescas; o leite fresco 
beneficiado, modificado ou não; o leite condensado 
ou concentrado, em emulsão, em pó ou em qualquer 
outro estado; o queijo, o requeijão, a caseína e a 
lactose". 

 
Justificação 

 
Objetiva a extensão, à caseína, e à lactose, da 

isenção que se deu a todo produto derivado do  
leite. 

A caseína, subproduto da fabricação da 
manteiga e a lactose, subproduto da fabricação  
de queijo; são os produtos mais pobres da  
indústria de laticínios; obtidos de reaproveitamento 
de sôro são componentes de importância  
para a formação final dos custos de manteiga e 
queijos. 

A sua taxação seria entrave  
enorme à sua incipiente industria- 
 

lização entre nós, de vez que até hoje, ainda 
consumimos divisas preciosas para a importação de 
caseína e lactose. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Attílio Vivacqua. 

 
Nº 4 

 
Substituam-se os incisos, I, II, III e IV do art. 9º 

pelo seguinte: 
1 – Os calçados conterão em cada pé, 

obrigatòriamente estampados ou fixados por meio de 
etiqueta fortemente selada o nome comercial e 
enderêço do estabelecimento, ou quando houver a 
marca devidamente registrada, do fabricante ou 
importador. 

 
Justificação 

 
A emenda estabelece um sistema de contrôle 

adequado à espécie das mercadorias (calçados), 
tornando obrigatória a identificação, em cada pé do 
calçado do fabricante ou importador. 

A providência, é altamente salutar pois que 
propicia à fiscalização elementos capazes de controlar 
a fabricação dessas mercadorias e o respectivo 
pagamento do tributo, sem criar os intransponíveis 
embaraços previstos nas disposições do projeto. 

Trata-se, além do mais, de medida 
descriminatória e portanto injusta em relação aos 
fabricantes e importadores de calçados. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958 – 
Othon Mäder. 

 
Nº 5 

 
Ficam suprimidos os incisos I, II, III e IV do art. 9º. 
 

Justificação 
 
As exigências contidas nos incisos, I, II, III e IV 

do art. 9º, criam dificuldades sem conta aos 
fabricantes e importadores de calçados. 
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Com efeito a numeração de cada par de 
calçado é inexequível porque não se coaduna, 
principalmente, com o sistema de trabalho dos 
produtos nacionais. 

Além do mais, é providência que estabelece 
tratamento desigual, portanto discriminatório, para 
tais fabricantes em relação aos demais sujeitos à 
mesma lei. 

Nada justifica tal medida, e antes se impõe a 
supressão dos já apontados incisos, como pretende 
a emenda. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. 
 

Nº 6 
 
Inclua-se no art. 5º, alteração 2º, item I, o 

seguinte: 
"Os artefatos de tecidos para vestuário, 

quando confeccionados por fábricas e desde que o 
preço de venda ao consumidor não exceda de 
Cruzeiros 3.000,00". 

 
Justificação 

 
Esta emenda visa corrigir uma injustiça do 

projeto, não isentando do tributo o vestuário das 
pessoas de restrita capacidade econômica. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Daniel Krieger. 

 
Nº 7 

 
Suprima-se no art. 5º, alteração 2º, nº 7, a 

isenção sôbre os artefatos de tecidos para vestuário, 
quando confeccionados por alfaiates, modistas ou 
costureiras, resgistrados como oficina e por êstes 
vendidos diretamente ao consumidor. 

 
Justificação 

 
O projeto comete o absurdo de isentar roupas 

feitas em modistas e alfaiates elegantes que 
 

custam até Cr$ 100.000,00, do pagamento do 
impôsto. Em contra-partida, a roupa do pobre, ou 
seja a roupa feita, confeccionada em modernas 
fábricas, cujo custo não vai além de Cr$ 5.000,00, 
está taxada pela lei. 

O projeto que, segundo o govêrno, visa 
distinguir entre os que podem e os que não podem 
pagar, no caso inverte as situações. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Daniel Krieger. 

 
Nº 8 

 
Inclua-se no referido projeto, na alínea 

denominada Alteração 2º, em itens próprios, onde 
couber, a seguinte isenção: 

– "ovos inteiros ou quebrados, congelados ou 
desidratados". 

 
Justificação 

 
O congelamento ou desidratação constituem 

as únicas maneiras de armazenar ovos por  
tempo prolongado, produto de fácil deterioração,  
que é. 

Devido ao fato, por demais conhecido, de 
haver na safra abundância excessiva, e falta patente 
na entresafra, só o armazenamento pode evitar alta 
de preços exagerada na entresafra e baixa 
excessiva, e ruinosa para os produtores, durante a 
safra. 

Os ovos, inteiros ou quebrados, congelados  
ou desidratados, que nos parece não estar previsto 
em nenhum dos incisos dos produtos tributados.  
Por isso não se justifica a inclusão expressa da 
isenção. 

Vale dizer, a Comissão de Economia, achando 
que os ovos congelados ou desidratados, não se 
encontravam entre os produtos nominalmente 
tributados, estavam isentos automàticamente, não  
se justificando a declaração expressa de isenção. 
Tão sòmente êste motivo determinou a rejeição da 
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emenda que ora se reproduz. Mas é necessário 
explicitar, no caso, a imunidade fiscal, tendo em vista 
o sistema do projeto, consubstanciado nos artigos 1º 
e 3º: 

Art. 1º O Impôsto de Consumo incide sôbre os 
produtos industrializados, nacionais ou estrangeiros, 
discriminados nas tabelas anexas. 

Art. 3º – O produto que não estiver 
nominalmente citado, deverá ser classificado de 
acôrdo com as seguintes normas: 

a) preferencialmente na alínea, com descrição 
mais específica sôbre as de caráter geral; 

E a taxação de cuja isenção se trata, verificar-
se-ia, ocorreria, tendo em vista a Tabela A, alínea l, 
"Produtos alimentares industrializados". Daí a 
insistência pela declaração expressa da emenda. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Attílio Vivacqua. 

 
Nº 9 

 
Suprima-se o item 32: preparações que 

constituam típicos inseticidas, carrapaticidas, 
herbicidas e semelhantes, segundo lista organizada 
pela Diretoria de Rendas Internas, ouvidos o 
Ministério da Agricultura e outros órgãos técnicos. 

 
Justificação 

 
Dentro dos princípios que orientaram a 

formulação e os objetivos de revisão da lei do 
Impôsto de Consumo, não mais se justifica essa 
isenção. 

Realmente, para evitar a reincidência do 
Impôsto de Consumo, ficou o industrial com o direito 
de deduzir do impôsto que deverá pagar, as diversas 
incidências relativamente aos produtos que adquiriu 
para incorporar à sua produção. 

Ora, mantida a isenção, não poderá realizar 
essas deduções e o preço final de seu produto ficará 
 

naturalmente majorado em relação às preparações 
típicas inseticidas, formicidas, carrapaticidas, 
herbicidas e semelhantes importadas. 

Importa também assinalar, que na 
fabricação nacional, com o B.H.C., o D.D.T., o 
Paration, o Sulfeto de Carbono, para só 
exemplificar com êstes, necessita o Brasil importar 
avultadas quantidades de determinadas matérias-
primas (Fenol, Fósforo, Enxôfre), que serão 
oneradas com incidência pela lei do Impôsto de 
Consumo. 

De outro lado, impõe-se a proteção do Parque 
Industrial Nacional, que dá emprêgo a numerosa 
mão-de-obra. 

Por sua vez os interêsses do Fisco devem 
ser resguardados, uma vez que, citando só o  
ano de 1957, o Brasil importou 2.666.463  
quilos dessas preparações, no valor de Cr$ 
202.024.406,00, ou em dólares 4.424.401,00, 
estimando-se naquele ano a produção  
nacional de tais preparações num mínimo de  
25 mil toneladas, no valor médio de Cr$ 
3.750.000.000,00. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Attílio Vivacqua. 

 
Nº 10 

 
Excluir das isenções o inciso 35, da alteração 

2ª dêste projeto, incluindo-o na alínea 12ª inciso 5, 
com a seguinte redação e com a alíquota de 
incidência de 2 por cento. 

sabões sem perfume, comuns, incluídos  
os de óleo de côco fabricados a frio, sem perfume, 
adicionados ou não de matéria corante, com  
carga ou não de caolim, ou qualquer silicato  
alcalino, que não sejam preparados em  
raspas, lâminas, pós ou flocos, podendo ser 
prensados ou comprimidos por extrusão,  
não podendo, no entanto, trazer qualquer envoltó- 
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rio de apresentação e que se destinem 
exclusivamente, a lavagem ou limpeza de tecidos em 
geral, roupas, casas utensílios domésticos e outros 
fins que não os de higiene e cuidados pessoais. 

 
Justificação 

 
A emenda visa restabelecer o que já constava 

do Projeto 4.633-58, com nova redação e sem tirar o 
sentido daquilo que do projeto citado se havia atendido. 

A isenção dos sabões comuns determinará 
forçado aumento no seu custo. 

Realmente, estando as matérias-primas 
necessárias ao fabrico dos sabões comuns como a 
soda cáustica, a barrilha e o breu onerados com 
alíquotas que vão de 2 a 5%, não se compreende que 
o legislador não permita o desconto correspondente. 

Outrossim, deve considerar-se o problema da 
embalagem a granel, que quase sempre é feita em 
caixa de papelão ondulado, não se podendo também 
neste caso fazer o desconto referente ao impôsto 
pago sôbre essas utilidades, a menos que se 
pretenda um aumento excessivo no preço de venda 
dessa mercadoria em decorrência dos altos níveis da 
carga tributária. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Rui Palmeira. 

 
Nº 11 

 
No inciso 35 da alteração 2ª dêste projeto 

onde diz: 
 
os sabões sem perfume, grosseiros, 

adicionados ou não de matéria corante com carga ou 
não de caolim ou qualquer silicato alcalino que não 
sejam prensados ou preparados em raspas, lâminas 
ou flocos, que não tragam qualquer envoltório de 
apresentação e se destinem exclusivamente à lava- 
 

gem de roupas, casas e utensílios domésticos; 
Diga-se: 
os sabões sem perfume comuns, incluídos  

os de óleo de côco fabricados a frio, sem perfume, 
adicionados ou não de matéria corante com carga  
ou não de caolim ou qualquer silicato alcalino  
que não sejam preparados em raspas, lâminas,  
pó ou flocos, podendo ser comprimidos por  
extrusão ou prensados, não podendo no entanto, 
trazer qualquer envoltório de apresentação, e se 
destinem exclusivamente à lavagem ou limpeza de 
tecidos em geral, roupas, casas, utensílios 
domésticos e outros fins, que não os de higiene e 
cuidados pessoais. 

 
Justificação 

 
A atual redação do projeto, é uma decorrência 

de condições existentes na indústria saboeira de  
há quase vinte anos atrás, quando, entre nós, era 
ainda admissível o tradicional processo de fabricação 
de sabões para uso doméstico em que a massa 
obtida pela cocção de gorduras e soda era deitada  
a secar em grandes tabuleiros e a seguir, 
laboriosamente cortada a mão com auxílio de fios  
de aço. 

Sabão assim produzido teria, 
necessàriamente, de ser grosseiro, e o fato de  
não ser prensado dava-lhe aparência característica, 
de que se valeu o legislador, para defini-lo  
na distinção feita entre os sabões que deveriam  
ser taxados e os que gozariam do favor da  
isenção. 

Situada na época de sua elaboração,  
essa norma fiscal poderia considerar-se útil  
e acertada, mas transposta, com a sua  
estática imutabilidade, para um estágio industrial 
dinâmicamente evoluído reduziu-se a anacrônico  
e superado dispositivo, totalmente de- 
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sajustado às recentes conquistas da técnica para a 
melhoria da produção. 

Como em todos os outros ramos da indústria, a 
competição comercial, o maior consumo das utilidades, 
o imperativo da racionalização do trabalho e a 
necessidade do barateamento da produção fizeram com 
que países mais adiantados substituíssem os obsoletos 
e morosos processos de fabricação de sabões de uso 
doméstico que entre nós ainda persistem. 

No que diz respeito aos sabões de que aqui se 
trata ou sejam os sabões de uso doméstico em barras, 
pedaços ou tabletes – existem hoje, para sua 
fabricação, máquinas apropriadas, cujos elementos 
principais, conjugados entre si, são um compressor 
(plodder), uma secadeira e uma cortadeira automática; 
a massa, colocada dentro do plodder, é comprimida e, 
por extrusão, sai através de uma abertura, em forma de 
comprida barra que após a redução de sua unidade, ao 
ser impelida através da secadeira é, pela cortadeira 
automática, seccionada em pedaços uniformes, com as 
seis faces perfeitamente lisas. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Rui Palmeira. 

 
Nº 12 

 
Alteração 10º. 
Alínea III 
Inciso 4 – Óleos essenciais etc. 
Onde se lê – 
50%. 
Leia-se – 
5% 
 

Justificação 
 
Abole o projeto a isenção agora prevista  

em lei para os industriais que adquirirem  
de produtores nacionais ou importadores  
os produtos referidos para em- 
 

pregarem como matéria-prima em suas indústrias, 
desde que munidos da caução prevista na Nota 1ª, 
Alínea XIII, da atual Consolidação das Leis do 
Impôsto de Consumo. 

Ora, por certo terá escapado ao legislador a 
razão da taxa de 50% prevista na. atual lei,  
bem como na anterior, para os óleos essenciais. O 
que se visou ao se estabelecer a referida taxa – 
tanto assim que se estabeleceu a. isenção acima 
referida utilizada por todos os fabricantes de 
perfumarias – era impedir a continuação da prática 
de aquisição de pequenas quantidades de matérias-
primas por qualquer indivíduo, que adicionava  
um pouco de álcool e passava a vender pequenos 
vidros como perfumes, sem possuir sequer  
arremêdo de fábrica. 

Para evitar a continuação dêsse estado de 
coisas, prejudicial tanto ao Fisco como às indústrias 
estabelecidas, além de constituir fraude aos 
consumidores, é que a lei estabeleceu a taxa de 
50%, concedendo simultâneamente isenção aos 
fabricantes. 

Vem o atual projeto e cancela a isenção, e 
mantém a taxa proibitiva de 50%. Dir-se-á que 
poderá ser compensado. 

Mas o fabricante de óleos essenciais terá  
que adiantar ao Fisco 50% do total de suas  
vendas, pois terá que pagar o impôsto em 15 
dias. Constitui tal exigência um pesadíssimo fardo  
impôsto ao fabricante de óleos essenciais, sem 
vantagem alguma para o Fisco, pois que o  
impôsto será compensado pelo fabricante de 
perfumarias. 

Ora, se o objetivo do projeto ao taxar as 
matérias-primas é o de levantamento estatístico e 
de fiscalização indireta, para o caso do inciso 4 
da alínea III, do projeto, a absurda taxação de 
50% –(cinqüenta por cento) – tem finalidade bem 
diversa na atual lei, como foi exposto acima. Por 
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outro lado, tratando-se de matéria-prima, e dentro do 
critério do próprio projeto, não se justifica a taxação 
proposta. 

Deve-se ter em vista que a taxa, na atual 
legislação tinha apenas, como foi dito acima,  
caráter punitivo e, portanto, não se destinava a 
arrecadar. 

Tanto isso é verdade que, as firmas 
fornecedoras de essenciais, recolhem, no momento, 
apenas, no máximo 0,2% – (dois décimos por cento) 
– sôbre o faturamento pois são reduzidíssimas as 
vendas para firmas que não dispõem de caução. 

Assim, a taxa de 5% representa proposta 
nessa emenda, na verdade, 25 vêzes mais do que 
atualmente se recolhe do impôsto sôbre óleos 
essenciais. 

Esta taxa de 5%, por outro lado, atende à 
própria sistemática do projeto, de atribuir, para as 
matérias-primas, taxas mais reduzidas. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Rui Palmeira. 

 
Nº 13 

 
Dê-se a seguinte redação ao item 1º, da 

Alteração 10ª: 
"O impôsto será calculado, quando se tratar  

de produto nacional, sôbre o preço de venda da 
fábrica, constante da "Nota Fiscal", deduzidos os 
descontos, diferenças, bonificações ou abatimentos, 
excetuados os subordinados à condição de prazo 
para pagamento, e deduzidas também quando 
debitadas em separado, as despesas de embalagem 
que o fabricante aceita em devolução por  
igual preço, as de carrêto, de utilização de pôrto, 
frete, seus adicionais, respectivas taxas e  
seguros". 

Justificação 
 
A fixação de um limite para os descontos, 

diferenças, bonificações, abatimentos etc., de 20 %, 
vem ferir um princípio já firmado pela jurisprudência. 
Além disso, representa uma imposição nas regras  
de comerciar em flagrante desrespeito aos 
regulamentos que regem a matéria. 

Por outro lado, os descontos, bonificações 
etc., são na realidade, um instrumento incentivador 
de compras em grandes quantidades, possibilitando 
o abaixamento do custo final da mercadoria, como 
acontece atualmente com os supermercados, 
drogarias e grandes lojas que oferecem preços mais 
acessíveis, com sensível melhoria para a bôlsa do 
consumidor. 

O argumento de que a ausência da limitação 
proposta dá ensejo a fraudes é pueril, não 
encontrando assentamento, na prática. Em todos os 
países do mundo o Fisco exerce a sua ação em 
função das regras do comércio, adaptando-se às 
normas em vigor, executando mera fiscalização 
adequada. Permitindo-se êsse intrometimento do 
Fisco nas condições de comércio teremos aberto 
grave precedente, que poderá levar ao sistema de 
produção, os entraves burocráticos que lhe são 
peculiares. 

As percentagens de deduções variam em 
função dos volumes transacionados tornando-se 
bastante inconveniente o estabelecimento de 
qualquer nível percentual. Se a atual sistemática  
que permite os descontos contratados entre as 
partes vem dando margem a fraudes, o mal não  
é do sistema e sim da fiscalização. Não se justifica 
criar um mal maior para sanar outro e, por  
isso mesmo, apresentamos a presente emenda  
que restabelece e garante os direitos de 
 

 



– 290 – 
 
livre comércio, sem imposições fiscais inócuas e 
distorsivas. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Othon Mäder. 

 
Nº 14 

 
Dê-se a seguinte redação ao item 1º, da 

Alteração 10º: 
"O impôsto será calculado, quando se tratar de 

produto nacional, sôbre o preço de venda da fábrica, 
constante da Nota Fiscal, deduzidos os descontos, 
diferenças, bonificações ou abatimentos e, caso 
sejam debatidas em separado, as despesas da 
embalagem que o fabricante aceita em devolução 
por igual preço, as de carrêto, utilização de pôrto, 
frete, seus adicionais, respectivas taxas e seguro". 

 
Justificação 

 
É fora de dúvida que, no sistema do direito 

fiscal, a incidência do impôsto deve recair sôbre o 
preço líquido constante da nota de venda. 

Daí, nada justifica que se estabeleça a 
limitação dos descontos, diferenças, bonificações ou 
abatimentos, à base de 20%. O critério usado pelo 
projeto é injusto, mormente quando se considere 
que, na praxe comercial, há ocorrência de descontos 
maiores, descontos de catálogo, impostos pela 
própria natureza dos negócios. Segue-se, daí, que a 
emenda ora oferecida, quanto a êsse aspecto, tem 
ampla procedência, pois visa corrigir uma situação 
que não encontra fundamento na realidade. 

Por outro lado, a cobrança do impôsto sôbre 
embalagem, também não pode subsistir. Basta que 
se considere que, a prevalecer o critério usado, 
estaria êle em aberta contradição com o que foi ado- 
 

tado para as cervejas, refrigerantes, chopp etc. 
Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 

1958. – Francisco Gallotti. 
 

Nº 15 
 
Na Tabela A, Alínea III, inciso 4, onde se lê: 
4 – óleos essenciais, simples ou combinados, 

naturais ou artificiais, compreendidos os produtos 
químicos aromáticos, que constituem matéria-prima 
básica para composição de perfumes – 50%. 

Leia-se: 
4 – Óleos essenciais, simples ou combinados, 

naturais ou artificiais, compreendidos os produtos 
químicos aromáticos, que constituem matéria-prima 
básica, para composição de perfumes – 10%. 

 
Justificação 

 
A presente emenda pretende dar às matérias-

primas para a indústria de artigos de higiene e 
cuidados pessoais um tratamento fiscal mais 
adequado. O presente projeto de lei taxou as 
matérias-primas industriais com uma alíquota de 2%, 
atendendo para o grau de essencialidade dêsses 
produtos. No entanto, os fabricantes de artigos de 
higiene e cuidados pessoais não obtiveram êste 
merecimento, o que constitui, na realidade, uma 
discriminação violenta e mesmo perniciosa ao 
progresso dessa indústria. 

Deve-se ressaltar que, de acôrdo com a lei 
atualmente em vigor, as essências estão isentas do 
impôsto, embora a alíquota da alínea correspondente 
determine uma incidência ad-valorem de 50%. Êste 
fato deve-se ao sistema de caução instituído, onde se 
afigura o recolhimento simbólico do tributo. Por outro 
lado, a indústria destinada à produção de óleos essen- 
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ciais, simples ou compostos vem se desenvolvendo 
ràpidamente, não só libertando o País de 
importações e dispêndios de divisas, como também 
proporcionando ao mercado interno produtos que o 
grau de estágio a que chegamos não nos permite 
abdicar. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Rui Palmeira. 

 
Nº 16 

 
Dê-se ao insiso II, à alínea 7 a seguinte 

redação: 
Papel, papelão, cartão ou cartolina, de 

qualquer qualidade para qualquer fim: papéis 
carbono, extensil e semelhantes, papéis para marcar 
ou dourar livros, tecidos ou semelhantes; e outros 
papéis, papelão, cartão ou cartolinas impregnados 
ou recobertos, papéis para vidraças, forração de 
paredes e semelhantes; coberturas de piso com 
base de papel ou papelão; placas de filtrarão, 
excluídas as aparas de papel e papelão de qualquer 
tipo – 4%. 

 
Justificação 

 
A redação proposta à presente emenda visa a 

evitar que se dê alcance injustificável ao inciso II da 
alínea 7. 

Com efeito, as aparas de papel e papelão não 
passam de sobras não são portanto produtos que 
tenham qualquer destinação de interêsse ou utilidade 
industrial. 

Não se pode compreender aue a carga 
tributária alcance resíduos, como os são as aparas, 
que não têm conseqüentemente qualquer finalidade 
útil. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Jorge Maynard. 

 
Nº 17 

 
Na Alínea XII, inciso 5, onde diz: 
– outros sabões não incluídos  

no item anterior nem no item 
 

35, inciso I, da alteração 2º desta lei; 
diga-se: 
– sabões sem perfume de qualquer forma 

preparados, destinados à aplicação na indústria,  
em volumes de 25 quilogramas ou maiores 
considerando-se infração perfazer êsse pêso, 
reunindo num envoltório volumes de pêso  
inferior. 

 
Justificação 

 
Estando todos os tipos de sabões no item  

4, da alínea 12ª e no inciso 35, da alteração  
2ª, do Projeto nº 4.663-B, de 1958, não há  
razão para que a redação dêsse inciso fale  
em – "Outros Sabões" não incluídos no item 35, de 
vez que só restam os sabões sem perfume, de 
qualquer forma preparados, destinados a aplicação 
na indústria. 

Na rejeição das Emendas ns. 3 e 86, o 
legislador supôs que se quisesse suprimir o  
inciso 5, da alisa 12, dizendo que a justificativa  
seria a de que os sabões não tributados pelo  
inciso 4 estariam isentos na forma do item 35, da 
alteração 2ª. 

Isso, no entanto, não é pròpriamente o  
que se quis corrigir naquela ocasião, em que  
apenas se pretendeu dar forma definitiva aos  
sabões per não estarem suficientemente 
esclarecidos no inciso 35 das isenções e no inciso 4 
da alínea 12. 

As Emendas ns. 1 e 84, eram apenas no 
sentido de disciplinar a sua redação, uma vez  
que, no Projeto nº 4.663, quando se incluíam  
os sabões chamados grosseiros no inciso 4, se 
permitia que os mesmos fôssem comprimidos  
por extrusão. 

Os sabões com alíquota de 5%, na  
referida alínea 12, inciso 4, têm que trazer 
obrigatóriamente envoltório de apresentação, o que 
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é negado peremptòriamente na redação que se 
pretende dar ao inciso 35 das isenções. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Rui Palmeira. 

 
Nº 18 

 
Exclua-se do inciso V da Alínea XVI os rádios 

receptores, com incidência de 10%, para o inciso III, 
com 6% de incidência. 

 
Justificação 

 
A matéria-prima empregada não vai além de 

25%, sendo que os componentes de rádio, na 
maioria das fábricas, excetuando-se válvulas e alto-
falantes, são de fabricação própria. 

É o rádio divertimento do pobre e é o  
jornal falado que entra nas casas dos menos 
favorecidos pela fortuna. Como o papel da,  
imprensa está isento de impostos e goza de câmbio 
favorecido para a importação, não é justo êsse 
tratamento desigual. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958 – 
Othon Mäder. 

 
Nº 19 

 
Substituir o inciso 5, da alínea XVI, pelos 

seguintes: 
5 – Aparelhos para massagem, frisadores e 

secadores de cabelos, secadores domésticos de 
qualquer tipo, vibradores e batedores de coquetel e 
semelhantes, 15%. 

6 – Aparelhos de ar condicionado e 
semelhantes para uso doméstico, radiolas, vitrolas  
e equipamentos de alta-fidelidade, televisores,  
toca-discos, sorveteria, almofadas térmicas, 
aquecedores de água, radiadores de calor, 
acendedores e aparelhos elétricos para barbear  
– 10%. 

7 – Aparelhos elétricos de uso doméstico, 
aspiradores de pó, batedores de massa, bules, 
caçarolas, cafeteiras, chaleiras, chuveiros, 
enceradeiras, exaustores, ferro de engomar, 
fogareiros, fogões, geladeiras, máquinas de lavar e 
passar roupa, rádio-receptores, refrigeradores, 
torradores, ventiladores, liquificadores, moedores de 
carne e outros aparelhos elétricos de uso doméstico 
não especificados nem compreendidos em outra 
parte – 6%. 

 
Justificação 

 
O presente projeto dá um tratamento fiscal por 

demais rigoroso para determinar aparelhos de uso 
doméstico, sem atentar para o grau de 
essencialidade dos mesmos, objetivando apenas 
uma receita fiscal mais elevada. 

Muitos dêsses aparelhos se revestem de 
grande utilidade, principalmente para as donas de 
casa e por êsse motivo propomos, nesta emenda, 
uma incidência mais adequada, discriminando os 
referidos artigos em três (3) incisos distintos, onde as 
alíquotas de incidência variam de 6% a 15%, 
capazes, portanto de carrear para o Erário quantia 
expressiva, sem descuidar, por outro lado, o 
significado social dos mesmos. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Othon Mäder. 

 
Nº 20 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. .. Os fiscais auxiliares de impostos 

internos perceberão remuneração, de modo que 
cada um receba 75% (setenta e cinco por cento) de 
percentagem correspondente a que fôr atribuída a 
cada um agente fiscal do Impôsto de Consumo na 
circunscrição em que servirem, alterando-se para 
êsse fim, as razões percentuais previstas em lei, 
proporcionalmente à despesa decorrente. 
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Justificativa 
 
A inovação proposta se prende à inclusão  

dos fiscais auxiliares de impostos internos,  
para efeito de receberem pelo sistema de 
remuneração, medida das mais justas, tanto mais 
que o Congresso Nacional houve por bem de 
reconhecê-lo, quando no anterior plano, de 
reclassificação, que resultou no último aumento de 
vencimentos dos servidores públicos, fêz inserir na 
lei um dispositivo que atendia o agora proposto, 
reconhecendo, assim, pela magnífica maioria de 
seus membros, o indiscutível direito dêsses 
funcionários de receberem percentagem na 
arrecadação do Impôsto de Consumo, como 
acontece com os agentes fiscais do Impôsto de 
Consumo, porque, igualmente, êstes influem 
inquestionável e insofismàvelmente na arrecadação 
do aludido tributo. 

É certo que êsse dispositivo foi vetado  
por S. Ex.ª o Sr. Presidente da República, veto  
êste que ao ser examinado pelo Congresso 
Nacional, não obteve maioria em sua aprovação  
e só foi mantido porque pouco mais de um  
têrço dos Senhores Congressistas assim o 
entenderam. 

É matéria que já foi portanto, devidamente 
examinada pelos Excelentíssimos Senadores e 
Deputados, merecendo dos mesmos a mais 
indiscutível aprovação. 

Hoje, com a aprovação, pelas duas Casas do 
Congresso, do projeto do Impôsto de Renda, onde 
ficou estabelecido, também, que os fiscais do 
Impôsto de Renda serão pagos pela mesma forma 
dá remuneração, é mais do que justa, e necessária 
mesmo, a medida estabelecida na presente 
proposição. 

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1958. – 
Domingos Vellasco. 

Nº 21 
 

Inclua-se onde convier: 
Art. .. Aos servidores lotados em repartições 

arrecadadoras, inclusive federais, ou incumbidos do 
contrôle, apuração, e fiscalização das rendas da 
União, será distribuída além do vencimento ou 
salário, uma percentagem calculada sôbre a renda 
tributária da União, em cotas proporcionais aos 
respectivos vencimentos ou salários. 

§ 1º A percentagem será fixada anualmente, 
por ato do Ministério da Fazenda, podendo ser 
variável para cada repartição de forma a assegurar 
eqüidade em sua distribuição; 

§ 2º A cota atribuída mensalmente a cada 
servidor não poderá ser superior a 100% (cem por 
cento) dos respectivos vencimentos ou salários; 

§ 3º O montante das cotas a serem distribuídas a 
todos os servidores não poderá exceder de 3% (três por 
cento) da receita de que trata êste artigo, calculada com 
base na arrecadação do mês anterior, apurada pela 
Contadoria Geral da República; 

§ 4º Não terão direito às percentagens 
previstas neste artigo os funcionários que percebem 
pelo regime de remuneração; 

§ 5º Ficam revogados quaisquer dispositivos 
legais que atribuam cotas ou percentagens a 
servidores do Ministério da Fezenda em virtude de 
arrecadação, abrangidos pela presente disposição; 

§ 6º A percentagem de que trata o presente 
artigo não se incorpora ao vencimento ou salário 
para qualquer efeito, salvo disposição expressa em 
lei, em sentido contrário. 

 
Justificação 

 
A emenda visa a instituir, de modo geral  

e eqüânime, o sistema de percentagem sôbre  
a receita federal para todos os servidores que 
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concorram diretamente para uma eficiente 
arrecadação das rendas da União. 

O esfôrço governamental no sentido de 
aumentar a receita pública, a fim de prover-se  
dos recursos indispensáveis aos serviços de  
magno interêsse para a boa administração do 
Estado, não prescinde da cooperação dedicada de 
seus servidores que, por qualquer forma, interfiram 
nas várias fases da arrecadação das rendas 
federais. 

Essa arrecadação se processa por meio de 
uma sucessão de operações administrativas 
igualmente importantes para.o almejado êxito na 
elevação da receita, desde a apuração e contrôle de 
tôda ordem, através da ação fiscalizadora, até a 
liquidação e efetiva entrada das quantias devidas ao 
Erário. 

Em qualquer dêsses escalões por que  
passa a arrecadação da renda tributária da  
União preponderante no orçamento federal, o 
trabalho dos servidores incumbidos dos diversos 
misteres em que se desdobra dita arrecadação 
exige, por sua. natureza, a prestação que  
retribuir com eqüidade o trabalho dos servidores, 
cuja colaboração proficiente e honesta tanto  
vem contribuindo para a melhoria da arrecadação 
pública, dar-lhes uma situação financeira compatível 
com o alto grau de sua responsabilidade  
funcional. 

Assim, sem aumento de despesa e atribuindo 
aos aludidos servidores uma mínima parcela de sua 
receita tributária, a União premiará seus dedicados 
auxiliares dos quais tem recebido tantas provas de 
inequívoca devoção ao interêsse público e de 
esfôrço para o desenvolvimento de suas rendas com 
eficiência e honradez. 

O Senado, portanto, fará justiça aprovando  
a emenda ora proposta, tanto mais que  
idêntica percentagem já concedida aos  
servidores das repartições aduaneiras 
 

pelo art. 64, da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 
1957. — João Villasbôas. 

 
Nº 22 

 
Acrescente-se onde convier: 
"Dás multas efetivamente arrecadadas em 

virtude de processos fiscais será deduzida a 
percentagem de 10% (dez por cento), para 
constituição de fundo a se distribuir mensalmente, 
em partes iguais, entre os servidores lotados e em 
efetivo exercício na repartição a que competir 
originàriamente o preparo e o julgamento da ação 
administrativa, excluídos os que exercem 
fiscalização externa". 

 
Justificação 

 
As ações fiscais são instauradas, via de regra, 

por determinado grupo de funcionários incumbidos 
de serviços que lhes possibilitem a verificação ou 
apuração de infrações às leis tributárias. 

2. Normalmente a execução dêsses serviços é 
restrita a servidores que os desempenham em razão 
do cargo ou por contingência do setor administrativo 
onde têm exercício. 

3. Todavia, na preparação do processo fiscal, 
desde a fase preliminar até a decisão da instância 
originária, interferem numerosos outros servidores 
que executam as funções burocráticas necessárias 
ao andamento dos feitos, participando nas 
providências indispensáveis.à salvaguarda da boa 
arrecadação dos tributos reclamados nas fontes 
básicas. 

4. É de inteira justiça, conseqüentemente, 
atribuir uma parcela das multas convertidas  
em renda ou adjudicadas a autores, diligencianes  
e denunciantes que tomam parte nas ações  
fiscais, como recompensa aos trabalhos  
dos que servem nas repartições preparado- 
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ras e julgadoras dos processos, para execução da 
penalidade aplicável e do tributo devido. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Ary Vianna. 

 
Nº 23 

 
Inclua-se onde convier: 
Art. .. Aos servidores lotados em repartições 

arrecadadoras, inclusive coletorias federais, ou 
incumbidos do contrôle, apuração e fiscalização das 
rendas da União, será distribuída, além do 
vencimento ou salário, uma percentagem calculada 
sôbre a renda tributária da União, em cotas 
proporcionais aos respectivos vencimentos ou 
salários. 

§ 1º A percentagem será fixada anualmente, 
por ato do Ministério da Fazenda, podendo ser 
variável para cada repartição de forma a assegurar 
eqüidade em sua distribuição. 

§ 2º A cota atribuída mensalmente a cada 
servidor não poderá ser superior a 100%  
(cem por cento), dos respectivos vencimentos ou 
salários. 

§ 3º O montante das cotas a serem 
distribuídas a todos os servidores não poderá 
exceder de 3% (três por cento) da receita de que 
trata êste artigo, calculada com base na arrecadação 
do mês anterior, apurada pela Contadoria Geral da 
República. 

Não terão direito às percentagem previstas 
neste artigo os funcionários que perceberem pelo 
regime de remuneração. 

§ 5º Ficam revogados quaisquer dispositivos 
legais que atribuam cotas ou percentagens a 
servidores do Ministério da Fazenda em  
virtude da arrecadação, abrangidos pela presente 
disposição. 

§ 6 Apercentagem de que trata o presente 
artigo não se incorpova ao vencimento ou salário 
 

para qualquer efeito, salvo disposição expressa, em 
lei, em sentido contrário. 

 
Justificação 

 
A emenda visa a instituir, de modo geral e 

eqüânime, o sistema de percentagem sôbre a receita 
federal para todos os servidores que concorram 
diretamente para uma eficiente arrecadação das 
rendas da União. 

O esfôrço governamental no sentido de 
aumentar a receita pública a fim de prover-se dos 
recursos indispensáveis aos serviços de magno 
interêsse para a boa administração do Estado, não 
prescinde da cooperação dedicada de seus 
servidores que, por qualquer forma, interfiram nas 
várias fases da arrecadação das rendas federais. 

Essa arrecadação se processa por meio de 
uma sucessão de operações administrativas 
igualmente importantes para o almejado êxito na 
elevação da receita desde a apuração e contrôle de 
tôda ordem, através da ação fiscalizadora, até a 
liquidação e efetiva entrada das quantias devidas ao 
Erário. 

Em qualquer dêsses escalões por que passa a 
arrecadação da renda tributária da União, 
preponderante no orçamento federal, o trabalho dos 
servidores incumbidos dos diversos misteres em. 
que se desdobra a dita arrecadação exige, por sua 
natureza, a prestação de um serviço complexo e 
especializado, dedicado e as, mais das vêzes 
abnegado, ao qual a própria União não tem 
recompensado de maneira justa e imparcial. 

Pretende-se com a presente emenda, pois, ao 
mesmo tempo que retribuir com eqüidade o trabalho 
dos servidores cuja colaboração proficiente e 
honesta tanto vem contribuindo para a melhoria da 
arrecadação pública, dar-lhes uma situação 
financeira compatível com o alto grau de sua 
responsabilide funcional. 
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Assim sem aumento de despesa e atribuindo 

aos aludidos servidores uma mínima parcela de sua 
receita tributária, a União premiará seus dedicados 
auxiliares dos quais tem recebido tantas provas de 
inequívoca devoção ao interêsse público e de 
esfôrço para o desenvolvimento de suas rendas, com 
eficiência e honradez. 

O Senado, portanto, fará justiça aprovando a 
emenda ora proposta, tanto mais que idêntica 
percentagem já foi concedida aos servidores das 
repartições aduaneiras pelo art. 64 da Lei nº 3.244, 
de 14 de agôsto de 1957. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Ary Vianna. 

 
Nº 24 

 
No art. 7º da Alteração 15º do projeto supra 

mencionado suprima-se o vocábulo "mecânico". 
 

Justificação 
 
O vocábulo em tela encontra-se no dispositivo 

citado por manifesto equívoco. O que o dispositivo 
na realidade visa é assegurar meios de contrôle 
fiscal como complemento de adoção do sistema de 
recolhimento do impôsto por guia no caso dos 
produtos que êle aponta. Tais meios de controle 
tanto podem ser mecânicos, como de outra natureza. 
Assim, a palavra mecânico não é só supérflua, mas 
causa de confusão e, como tal deve ser eliminada. 

Rio, 22 de dezembro de 1958. – Carlos 
Lindenberg. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. 
Presidente, o projeto foi apreciado pelas Comissões 
de 

 
__________________ 
(*) – Nao foi revisto pelo orador. 

Finanças, de Economia e de Constituição e Justiça. 
Nesta, houve um voto contrário. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Informo a V. 
Ex.ª que houve três votos contrários os dos 
Senadores Gilberto Marinho, Attílio Vivacqua e o 
meu. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a corrigenda que traz à. minha exposição o nobre 
Senador Daniel Krieger. 

Houve, Sr. Presidente, três votos pela 
inconstitucionalidade do projeto, dos quais  
dois não foram da Oposição – vieram das 
Bancadas da Maioria. O Primeiro foi do nobre 
Senador Gilberto Marinho, um dos mais  
notáveis ornamentos do Partido Social 
Democrático e que exerce a função de  
Sub-Líder da Maioria; o outro, de um dos 
eminentes juristas, tão respeitado no Senado, 
ilustre representante do Espírito Santo e Líder da 
Bancada do Partido Republicano, e que também 
apóia o Govêrno – o nobre Senador Attílio 
Vivacqua. 

Sr. Presidente, a Oposição sempre 
preocupada em ser, nesta Casa, fiel defensora dos 
princípios inscritos na Constituição Federal, 
invariàvelmente sempre se bate pela não violação da 
nossa Magna Carta, procurando imprimir-lhe a 
execução mais perfeita, obediente ao seu espírito e 
letra. 

Desde logo, Sr. Presidente, manifestamos 
nossa opinião contrária à adoção dêsse  
projeto com o intuito de o Govêrno o  
tornar exequível, ou seja, de cobrar os  
impostos ali estabelecidos sem que se  
inscrevam no Orçamento para o ano de  
1959. 

O art. 141; § 34, da Constituição é expresso e 
taxativo. 

A Constituição assegura aos brasileiros  
e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
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liberdade, à segurança individual e à propriedade, 
nos têrmos seguintes: 

 
§ 34. Nenhum tributo será exigido ou 

aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será 
cobrado em cada exercício sem prévia autorização 
orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira 
e o impôsto lançado por motivo de guerra". 

Sr. Presidente, encontramo-nos diante de 
dispositivo imperativo da nossa Magna Carta, 
proibindo se cobrem impostos não previstos  
em lei e não incluídos na Lei Orçamentária  
para o exercício. 

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

O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer ouço o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
nobre colega está tocando assunto que, na  
verdade, fere um dos pontos capitais do regime 
democrático: exatamente aquêle do Capítulo das 
Garantias e Direitos Individuais. É matéria que  
pede a atenção do Senado para um pronunciamento 
que não venha significar violação do texto 
constitucional que acaba de ler. Como signatário  
do parecer que acaba de ser aprovado pela  
maioria da Comissão de Constituição e Justiça,  
devo entretanto esclarecer a V. Ex.ª que fui  
favorável ao parecer, menos por motivos de  
ordem político-partidária do que por questão de 
convicção pessoal e sincera, que tenho em face  
do caso. Como disse a V. Ex.ª, a matéria é 
substancial, é garantia de direito individual 
assegurado pela Carta Magna. Como vamos 
interpretar o texto constitucional, devemos observar 
também, para melhor conclusão de nossa assertiva, 
 

os motivos que levaram o legislador a inscrever na 
Constituição, quando da elaboração do Capítulo dos 
Direitos e das Garantias Individuais, no § 34 do art. 
141, que "nenhum tributo será cobrado, em cada 
exercício, sem prévia autorização orçamentária". 
Quis o legislador constituinte evitar surprêsas para o 
contribuinte, na execução do Orçamento. Seu 
objetivo foi resguardar os direitos individuais contra o 
abuso do poder fiscal, ou melhor, das leis que 
viessem, no período da execução orçamentária, criar 
ou aumentar impostos. 

Teve em vista o constituinte – não é demais 
frisar – colocar o contribuinte a salvo dessas 
surprêsas, para que ele, sabendo dos tributos que 
recairiam no ano financeiro seguinte, sôbre o 
comércio, a indústria, enfim, sôbre todos os setores 
de atividades tributadas pelo Estado, pudesse ajustar 
seus negócios. Êsse o pensamento do legislador, 
como o entendem todos os comentadores da 
Constituição – resguardar o contribuinte dessas 
surprêsas. Um grande argumento, porém, leva-me à 
convicção plena de que o projeto é constitucional – 
nós o estamos elaborando antes de iniciar-se o ano 
financeiro, o qual começa a 1º de janeiro e termina a 
31 de dezembro. Assim, elaborado e sancionado 
êste ano, só entrará em execução no seguinte; não 
constituirá, pois, surprêsa para o contribuinte. Ele 
saberá, quais os tributos que lhe serão cobrados no 
próximo exercício financeiro. Assim, aquilo que 
poderia parecer, tendo em vista a interpretação 
gramatical do texto; uma violação, não o é, porque o 
pensamento do legislador foi o de resguadar – 
permito-me repetir a palavra – o contribuinte contra 
as surprêsas de novos tributos, no decorrer da ano 
financeiro em que a lei foi sancionada. A meu ver, 
devíamos deixar à margem a interpretação gramati- 
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cal do texto constitucional, para nos apegarmos mais 
ao espírito do legislador constituinte. As outras 
alegações, a que não dei a importância que se quer 
dar, baseiam-se nos Acórdãos do Supremo Tribunal 
Federal. Temos, na verdade., o dever de ceder à 
interpretação do órgão que, dentro do sistema 
constitucional, é competente para interpretar a 
Constituição, mas não é êsse caso. O argumento 
principal de defesa do projeto é o fato de que não 
constituirá surprêsa para o contribuinte o tributo que 
se votar, uma vez que não se iniciou ainda o ano 
financeiro de 1959. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
o aparte com que me honra o nobre representante 
da Paraíba, sempre sincero nos seus votos. Convivo 
com Vossa Excelência há quatro anos. Caminhamos 
juntos e sempre rendi homenagem à sinceridade e, 
principalmente, às convicções jurídicas de V. Ex.ª, 
das quais não se afasta por motivo de ordem 
partidária. 

Sr. Presidente, é no entanto, justamente 
dentro da tese do nobre representante da Paraíba 
que encontro o meu. argumento na defesa do ponto 
de vista que venho sustentando. 

O nobre Senador Argemiro de Figueiredo 
deseja que eu fuja da letra da Constituição, § 34,  
do art. 141, inscritos no Capítulo dos direitos e  
das garantias individuais – de clareza meridiana, a 
fim de evitar interpretações contrárias. Foge, 
entretanto, S. Ex.ª, à letra da Carta Magna para 
recorrer, talvez, à interpretação histórica, hoje 
repelida pelos Tribunais. Assim, eu encontro, 
precisamente no aparte com que S. Ex.ª me honrou, 
os fundamentos de que preciso para combater o 
projeto. 

Afirma S. Ex.ª que o pensamento do  
legislador contituinte, ao traçar o § 34 do  
art. 141 da Lei Magna, foi evitar sofresse o con- 
 

tribuinte a surprêsa da tributação quando iniciava o 
ano financeiro descansado da possibilidade de ser 
perseguido por novos tributos. Essa tranqüilidade 
começa, para o contribuinte, no momento em que é 
sancionado o Orçamento, sem consignar qualquer 
tributo novo; e êle firma sua tranqüilidade no § 34, do 
art. 141 da Constituição. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Ex.ª 
um. aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Colocou  
V. Ex.ª a questão nos devidos têrmos, considerando 
que essa disposição está inscrita no Capítulo 
referente aos direitos e às garantias individuais.  
A interpretação, portanto deve partir dêsse  
princípio. Aliás, os acórdãos do Supremo Tribunal 
Federal lamentàvelmente não examinaram a  
matéria sob êsse aspecto fundamental. Diz V.  
Ex.ª acertadamente, que com a sanção do 
Orçamento é que se verifica a carga tributária que 
incidirá sôbre o contribuinte. Sustentou-se, que, 
quando se trata de aumento de impôsto, é 
desnecessário conste êle da Lei de Meios,  
uma vez que o tributo primitivo já constasse na  
lei respectiva. Veja V. Exa. o disparate o absurdo 
dêsse argumento. Suponhamos um Impôsto de 
Vendas e Consignações de cinco décimos por cento, 
que a lei posterior passar para cinco por cento, 
aumentará dez vêzes, e o impôsto será dez  
vêzes maior. O que a lei quer é o que determina  
o § 34 do artigo 141 da Constituição, ou seja, dar ao 
contribuinte a tranqüilidade a que V. Exa. se referiu, 
pois deve conhecer os ônus tributários a que terá de 
atender. Essa, prezado Senador, é uma faculdade 
das mais democráticas e das mais indeclináveis  
do Parlamento, a da verificação dos tributos  
que, anualmente deve a coletividade pagar. É 
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o princípio da anualidade dos tributos, princípio 
máximo do regime democrático. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato 
sou, Sr. Presidente, ao aparte com que me honrou o 
nobre representante do Espírito Santo, uma das mais 
belas formações jurídicas desta Casa. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Bondade de 
Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – S. Exa. 
respondeu, com a máxima precisão, ao  
argumento oferecido na honrada Comissão de 
Constituição e Justiça, pelo ilustre Relator  
do projeto, que me distinguiu com seu aparte 
anterior. 

S. Ex.ª apresentou exemplo contra o qual não 
pode haver qualquer argumento contrário, pois que o 
§ 34 do art. 141 da Constituição não fala, apenas, na 
criação de novos impostos, mas, também no 
aumento. 

Se, como bem frisou o nobre representante do 
Espírito Santo, o impôsto proporcional, cobrado à 
razão de 5%... 

O SR ATTÍLIO VIVACQUA: – Formulei a 
hipótese de impôsto de 0,5%, que passando para. 
5% aumentaria dez vêzes. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Cobrado  
até a feitura do Orçamento, passada essa  
feitura, elaborada a lei de Meios, a Lei Ânua,  
e sancionada essa lei, o contribuinte estaria  
tranqüilo de que. não seria mais perturbada  
na sua vida financeira pela exigência de maior 
tributo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Data 
venia  de V. Ex.ª é aí exatamente que discordo de 
sua interpretação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – No entanto, no 
decorrer dêsse perído que a Constituição fixa par- 
 

ra a sanção do Orçamento, uma vez sancionado e 
publicado, constituindo uma garantia de direito para 
as partes, nesse período vem uma lei e eleva êsse 
tributo de cinco décimos por cento para cinco ou dez 
por cento. Vê V. Ex.ª, Senhor Presidente, a surprêsa 
com que é colhido o contribuinte a ser adotada pela 
Nação, a ser adotada pelo Parlamento brasileiro a 
opinião sôbre todos os pontos respeitáveis, mas que 
me parece errônea, do nobre representante da 
Paraíba. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ouço com 
prazer o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Data 
venia me parece que Vossa Excelência está 
enganado. O texto constitucional se refere a 
exercício financeiro; enquanto não começa o 
exercício financeiro, que vai exatamente de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro cabe a feitura de qualquer 
lei aumentando tributo, pois enquanto não começa o 
exercício pode haver alteração. Aí não haverá 
surprêsa, porque a Constituição acautela o 
contribuinte mas sòmente após iniciado o exercício 
financeiro. 

Quero chamar a atenção de Vossa Excelência 
para o § 34 do artigo 141 da Constituição, que se 
refere, a exercício financeiro, diz que nenhum 
impôsto será cobrado em cada exercício sem prévia 
autorização orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa 
aduaneira e o impôsto lançado por motivo de guerra; 
proíbe a criação de impostos novos inclusive a 
alteração do Orçamento no exercício financeiro. 

Efetivamente, Sr. Presidente, está na letra da 
Constituição que nenhum impôsto será cobrado em 
cada exercício financeiro, sem prévia autorização 
orçamentária. 
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O Orçamento é votado préviamente; é  

votado com antecipação; é Votado no ano  
anterior para o exercício financeiro seguinte. A 
Constituição proíbe justamente a cobrança de 
impôsto que não figura no Orçamento votado  
para êste exercício financeiro. Mais claro do que  
isto, Sr. Presidente, não seria possível. Essa a 
interpretação gramatical; não do espírito do 
legislador. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Se eu encontro 
na letra da lei a expressão sadia da verdade, por 
que, Sr. Presidente, eu hei de procurar entrelinhas 
que não existem? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sobretudo 
quando se trata de uma garantia a direito individual, 
como está na Constituição. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Por que, Sr. 
Presidente, procurar o espírito do legislador se  
isto está expresso, na letra da lei e temos diante  
de nós texto referente a garantia de direitos 
individuais, que não podem estar ao sabor de 
interpretações variadas, mas que devem transudar 
do próprio texto da lei, que não podem ficar  
sujeitos à ambigüidade das opiniões, procurando  
ver através da letra clara, lúcida, da Constituição,  
a sombra de um espírito que com ela absolutamente 
não se coaduna? 

Sr. Presidente, tem-se invocado aqui, para 
justificar esta interpretação inteiramente violadora, 
frontalmente contrária à letra expressa da 
Constituição, alguns julgados do Supremo Tribunal 
Federal. 

Ninguém mais do que eu respeita e venera as 
decisões emanadas da alta Côrte de Justiça brasileira. 
Quarenta e três anos de vida judiciária, de vida de 
advogado militante, habituaram-me a olhar sempre 
com respeito as sentenças emanadas daqueles que a 
Nação escolheu para compor a mais Alta Côr- 
 

te de Justiça do País. Por mais que as respeite, por 
mais que as venere, pela maior consideração que 
tenha para com os julgadores do nosso mais alto 
Tribunal, nem por isso deixo de discordar – e tantas 
vêzes o tenho feito – das suas decisões. 

Sr. Presidente, como advogado, tenho 
pleiteado e conseguido, no Supremo Tribunal 
Federal, por meio de embargos, reformas de suas 
decisões; tenho outrossim, obtido em ações 
rescisórias de decisões unânimes do mesmo 
Tribunal, resultado favorável, à tese que defendi. 

Sem portanto, a mínima desatenção, o mínimo 
desapreço para com as sentenças daquela Côrte, 
eu, que não as li, que as ouvi, apenas ràpidamente 
lidas neste Plenário – pois estamos resolvendo êste 
assunto na premência de uma urgência urgentíssima 
– descreio Sr. Presidente, de que as decisões 
invocadas se enquadrem, precisamente, no caso 
vertente. As que conheço, aquelas em que me 
abeberei para consolidação do meu pensamento na 
defesa dêsses princípios, e proferidas pelo Tribunal 
Federal de Recursos, são em sentido estritamente 
oposto. 

Repetem êsses arestos as Iições dos grandes 
constitucionalistas pátrios, Aurelino Leal, João 
Mangabeira, Carlos Maximiliano e tantos outros, que 
sôbre a espécie tiveram oportunidade de manifestar-
se nas suas notáveis obras, jamais tiveram 
pensamento contrário ao § 34 do art. 141 da 
Constituição. 

Aprendi, Sr. Presidente, com os homens do. 
passado, nas sentenças de Pedro Lessa e outros 
luminares que passaram pelo Supremo Tribunal 
Federal, que o impôsto, para ser cobrado, deve 
figurar em lei anterior à feitura do Orçamento, para 
que conste dêste. 

Não pode o impôsto criado ou acrescido em lei 
votada posteriormente à sanção do Orçamento ser 
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exigido do contribuinte, o qual, consoante disposição 
expressa da Constituição, não está obrigado a fazê-
lo. Sr. Presidente, aparte a inconstitucionalidade 
argüida pela Oposição, na Câmara dos Deputados, 
quando o Senhor Presidente da República, através 
do seu Líder naquela Casa, procurou forçar a 
votação dêstes projetos de lei, jungindo-os ao projeto 
de aumento dos vencimentos do funcionalismo 
público, a Bancada da Minoria procurou 
entendimento com o ilustre Líder da Maioria, no 
sentido de obter fórmula da qual pudesse sair o 
aumento dos vencimentos pleiteados pelo 
funcionalismo público, sem que, ao mesmo tempo, 
se sobrecarregasse êsse mesmo funcionalismo com 
o aumento do custo da vida conseqüente da 
aprovação dêsses projetos de lei de aumento do 
Impôsto de Consumo e do Impôsto do Sêlo. Já 
havíamos votado, Sr. Presidente, o projeto de 
reorganização ou remodelação do Impôsto de 
Renda. Nêle já se sancionaram dispositivos tais que 
o próprio trabalhador, se receber de fato os seis mil 
cruzeiros de salário mínimo êsse ínfimo trabalhador 
que está na escala mais inferior em relação aos 
proventos do seu trabalho, irá pagar Impôsto de 
Renda. 

O Govêrno procura exaurir, de tôdas as 
formas, a bôlsa popular, para o enriquecimento do 
Erário. Muita pior será a situação, se consentirmos 
na aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 220, 
de 1958, pois seu reflexo será imediato no custo da 
vida e sentido por tôdas as classes sociais. 

A Bancada da Minoria tentou, assim, 
entendimento com o Líder da Maioria da Câmara, a 
fim de que o aumento dos vencimentos do 
funcionalismo público pudesse ser dado sem  
que representasse uma mentira, uma farsa,  
porque, em conseqüência da aprovação do pre- 
 

sente projeto de lei, o custo da vida imediatamente 
se elevaria, absorvendo duas ou três vêzes mais 
do que aquilo que fôr agora, concedido, através do 
abono. A Bancada da Oposição, na Câmara dos 
Deputados, apresentou ao eminente Líder da 
Maioria, naquela Casa, a seguinte proposta: 

"A Bancada da Oposição na Câmara dos 
Deputados tomou conhecimento dos argumentos 
inúmeros apresentados pelo Govêrno, através do 
Líder da Maioria, para justificar novo aumento de 
impostos que êle considera indispensável à 
concessão do abono aos servidores civis e 
militares. 

Depois de examinar o ponto de vista do 
Govêrno resolveu unânimemente o seguinte: 

a) reafirmar que aprova o abono a partir de 
primeiro de janeiro de 1959. O projeto respectivo 
deve ser votado com prioridade absoluta. 

Manifestava, assim, a Oposição da Câmara 
dos Deputados desde logo, sua aprovação ao 
projeto, adiantando que pediria prioridade 
absoluta para a votação do abono de 30% ao 
funcionalismo público, abono que arrancamos ao 
Sr. Presidente da República, com a emenda 
substitutiva do Projeto de Reclassificação. 
Fizêmo-lo, Sr. Presidente, na certeza de que a 
reclassificação não seria votada, embora 
houvesse sido proposta por mensagem do Poder 
Executivo. 

A Câmara dos Deputados, estudando a 
mensagem, oferecera emenda substitutiva, no sentido 
de melhorar o projeto, contar-lhe as injustiças e pô-lo 
de acôrdo com a realidade brasileira e com os 
interêsses dos servidores públicos. Chegado ao 
Senado, quando nos preparávamos para estudá-lo e 
votá-lo, veio a uma das Comissões da Casa o Sr. 
Presidente do DASP que, em larga exposição, fêz críti- 
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ca acirrada não sòmente ao projeto pelo próprio 
DASP formulado, como também ao substitutivo 
apresentado pela Câmara dos Deputados. 

Mostrou S. S.ª que o projeto de reclassificação 
era obsoleto, que, nêle se concretizavam injustiças 
flagrantes não sòmente contra a classe do 
funcionalismo público, como também em relação aos 
interêsses do Erário, e propunha trazer ao Senado 
sugestões para a formulação de emenda substitutiva 
que, abrangendo todo o projeto enviado pela Câmara 
dos Deputados, fôsse votada e retornasse àquela 
Casa para exame e revisão de seus eminentes 
membros. 

Verificamos, assim, que a reclassificação não 
seria votada; que o Poder Executivo não pretendia 
concretizar a mais alta aspiração do funcionalismo 
público brasileiro. 

Estávamos no mês de novembro. Poucos dias 
nos separavam do encerramento dos trabalhos do 
Congresso; tempo não havia para recebermos do 
DASP novas sugestões, as enquadrarmos na 
proposição em estudo, votarmos e devolvê-las à 
outra Casa do Parlamento, a fim de que, ali 
novamente votadas, entrassem em execução no 
decurso do ano de 1959. 

Sr. Presidente, convicto de que o Govêrno 
da República fugia ao compromisso da 
reclassificação do funcionalismo público, tive a 
iniciativa com a minha Bancada e a do Partido 
Libertador, nesta Casa, de apresentar medida 
radical e simples do aumento de 30% nos 
proventos do funcionalismo público do Brasil. 
Nossa iniciativa podia merecer críticas; podia não 
corresponder a ato de verdadeira justiça, porque 
uma percentagem rígida, aplicada aos  
servidores de menor categoria de vencimentos, 
representaria aumento reduzido, ao passo que se 
avolumaria em relação àqueles que auferissem 
maiores salários. 

Sr. Presidente, a medida foi por nós 
apresentada em caráter de emergência, transitória, 
sem prejuízo do andamento do Projeto de 
Reclassificação ou da vinda de nova Mensagem 
Presidencial acompanhada de nova proposição, a 
qual, era nosso desejo, seria votada até meado do 
ano vindouro. Pretendíamos, no momento, salvar o 
funcionalismo da angústia em que se encontrava 
com os seus vencimentos reduzidos diante do 
volume crescente do custo de vida. 

Que havia o propósito de se não dar 
andamento ao Projeto de Reclassificação nós o 
observamos, porque jamais o Presidente do DASP 
cumpriu a promessa feita de remeter à Comissão de 
Serviço Público Civil os dados e elementos que 
dissera já ter coligido, para modificação do Projeto 
de Classificação. 

Até hoje, porém, não deu entrada no Protocolo 
desta Casa qualquer sugestão, nesse sentido, 
enviada pelo Presidente do DASP. 

Diante da união nascida no Senado da 
República em tôrno do projeto de abono imediato, 
quando tôdas as Bancadas se congregavam  
no reconhecer a necessidade de aumentar, 
imediatamente, o vencimento do funcionalismo 
público; quando todos os Senadores, da Minoria e da 
Maioria, se unificaram nesse pensamento de dar 
aumento salarial aos servidores, a partir de 1º de 
janeiro de 1959, a Presidência da República não  
teve outra saída senão usar a medida 
consubstanciada na Mensagem enviada à Câmara 
dos Deputados, nela fixando aquilo que fôra nosso 
pensamento nesta Casa; entretanto, fê-lo 
modificando a orientação que nos traçamos, na 
proposta do abono; fê-lo fugindo a êsses projetos  
de lei que S. Exa. sabia, tinha conhecimento de 
terem sido impugnados pela Minoria na Câmara  
dos Deputados. E como insistisse o Govêrno  
em dizer que não dispõe de recursos para aten- 
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der a êsse aumento senão os que nasceriam da 
votação dêsses projetos, é que a Minoria da outra 
Casa do Congresso enviou ao Líder da Maioria as 
sugestões que continuarei a ler: 

"b – Mais uma vez negar apoio ao aumento 
que o Govêrno pretender fazer de impostos indiretos, 
porque: I – É contrário aos programas partidários da 
Oposição; 

II – Absorve os benefícios do abono, 
castigando assim os próprios funcionários e o povo 
em geral, pela inevitável agravação do custo de 
vida. 

Efetivamente, Sr. Presidente, já tive 
oportunidade de dizer, há pouco, que o lançamento 
dêsses impostos agravará o custo de vida, e o 
funcionário que receber o aumento verá que êle 
desaparece, diante do aumento do custo das 
utilidades. 

E não é sòmente o funcionário; é o povo, 
quem vai receber o impacto dêsse grande aumento 
dos Impostos de Consumo e de Sêlo. 

III – Não atende ao objetivo colimado, de vez 
que sua cobrança, no próximo exercício, infringirá a 
Constituição". 

Ainda há pouco, Sr. Presidente, sustentei essa 
tese, com o apoio das maiores autoridades 
constitucionais desta Casa. 

"c) Admitir o exame e votação de projeto 
autônomo de aperfeiçoamento da arrecadação e 
fiscalização, capaz de evitar a sonegação e a evasão 
de rendas". 

Há, na Câmara dos Deputados, projeto 
também oriundo de Mensagem da Presidência da 
República, em que se propõe a reforma. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que faltam 
 

cinco minutos para término da hora da sessão. V. 
Ex.ª começou a falar, para discutir o projeto, às 
dezessete horas e trinta e dois minutos; terá, 
portanto, mais dois minutos na próxima sessão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a V. Ex.ª, Sr. Presidente, e não dispenso êsses dois 
minutos na próxima sessão. 

Continuo minha leitura: 
"d) Indicar ao Govêrno outras medidas concretas 

e exequíveis para custear o abono. São elas: 
I – Adoção das providências contidas nas 

conclusões do estudo feito pela Oposição, do 
chamado "Programa de Estabilização Monetária". 

II – Redução das despesas públicas de 
consumo. 

III – Redução das despesas de investimentos. 
IV – Modificação do projeto que dispõe sôbre 

os depósitos que os Bancos devem manter na 
SUMOC, conservando a percentagem atual dêsses 
recolhimentos e tornando obrigatória a compra, pelos 
Bancos particulares e oficiais, Caixas Econômicas, 
federais e estaduais, autarquias e companhias de 
seguros, com a faculdade de colocação pública, de 
uma cota mensal de Letras do Tesouro, em bases de 
proporcionalidade e que não exceda às 
necessidades do pagamento do abono. 

V) – Adoção de uma política de austeridade e 
moralidade administrativa e financeira. 

"e) A Oposição sente-se no dever de chamar 
especialmente a atenção do Govêrno perante o povo 
para a inegável relação existente entre o descalabro 
financeiro e a vigente política de desordem na aplicação 
dos dinheiros públicos desregramento na administração 
das autarquias e institutos previdenciais, investimentos 
públicos adiáveis ou escusados, corrupção eleitoral, 
enriquecimento constante de certos grupos econômi- 
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cos. Adverte, ainda, a Nação, de que nenhum 
sacrifício fiscal ou apêlo a crédito surtirá efeito se 
não forem eliminadas essas práticas 
condenáveis. 

Os recursos para custear o abono, a Oposição 
os indica com simplicidade e coragem. Aumento de 
impostos, não". 

Essas, Sr. Presidente as propostas da União 
Democrática Nacional e que não tiveram acolhida 
por parte do Líder do Govêrno. S. Ex.ª, insistiu na 
votação dêsses projetos, e nós, seguindo a 
orientação que nos traçamos, o caminho que nos 
delineamos, na defesa dos interêsses nacionais, 
nos sentimos na obrigação de defender o povo 
contra a pressão do aumento dêsse impôsto que o 
nobre Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, na 
Câmara dos Deputados muito bem qualificou de 
anti-social, impôsto que se refletirá na totalidade da 
Nação, se vai impor ao povo brasileiro, não 
sòmente àqueles que terão amanhã seus 
vencimentos acrescidos, mas, a todos quantos são 
obrigados a adquirir utilidades para satisfazer suas 
necessidades. 

Durante o discurso do Sr. João Villasbôas, o 
Sr. Apolônio Salles deixa a Presidência, assumindo-a 
o Sr. Domingos Vellasco. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que está 
findo o tempo regimental da sessão. 

V. Ex.ª continua inscrito, pelo  
prazo de dois minutos, para dis- 
 

cussão do projeto, na próxima sessão. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (pela ordem): – 

Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª que me inscreva para 
o Expediente da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª será atendido. 
Convoco os Srs. Senadores para uma sessão 

extraordinária às 21 horas e 30 minutos, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 220, de 1958, que altera a legislação do 
Impôsto de Consumo e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 156, § 4º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
595, de 1958, do Sr. Filinto Müller e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão anterior) 
dependendo de pareceres das Comissões de 
Economia e de Finanças. 

2 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 596, de 1958, do Sr. Lameira 
Bittencourt e outros Srs. Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do artigo 156, § 4º, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 226, de 
1958, que modifica a Consolidação das Leis do 
Impôsto de Sêlo, baixada com o Decreto nº 32.392, de 
9 de março de 1953, e dá outras providências. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 

minutos. 
 



8ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES, VICTORINO FREIRE E DOMINGOS VELLASCO 
 
Às 21 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 

Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. – (48). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 48 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Moreira Filho, servindo de 2º 

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

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 1º 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem 

 
Do Sr. Presidente da República, nº 211, 

restituindo autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara nº 133, de 1958, sancionado, que 
concede isenção de direitos aduaneiros e mais 
taxas, inclusive a de impôsto de consumo, para 
material importado pela Emprêsa Jornal do 
Comércio S.A., com sede no Recife, capital do 
Estado de Pernambuco. 
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Ofícios 
 
Da Câmara dos Deputados, ns. 1.350, 1.541, 

1.543, 1.544 e 1.547, transmitindo autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 230, DE 1958 
 
(Nº 1.138-D, na Câmara dos Deputados) 
 
Modifica os arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 149 e 157 da 

Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe 
sôbre o Tribunal Marítimo, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 149 e 157 da Lei 

nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, passam a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 1º O Tribunal Marítimo, com jurisdição em 
todo o território nacional, é órgão autônomo, auxiliar 
do Poder Judiciário, na apreciação dos acidentes e 
fatos da navegação sôbre água, vinculando-se ao 
Ministério da Marinha no que se refere ao provimento 
de recursos orçamentários para pessoal e material 
destinados ao seu funcionamento." 

"Art. 2º O Tribunal compor-se-á de 7 (sete) 
juízes nomeados em caráter efetivo, que serão: 

a) um oficial general do Corpo da Armada, que 
será seu presidente; 

b) dois oficiais superiores, sendo um do Corpo 
da Armada e o outro do Corpo de Engenheiros 
Técnicos Navais, especializados em construção naval; 

c) dois bacharéis em Direito especializados um 
dêles em Direito Marítimo e o outro em Direito 
Internacional; 

d) um especialista em armação de navios e 
navegação comercial; 

e) um capitão-de-longo-curso da Marinha 
Mercante. 

§ 1º As nomeações serão feitas  
pelo Poder Executivo, atendida a 
 

composição do Tribunal e observadas as condições 
de: 

a) oficial general do Corpo da Armada, para o 
juiz presidente; 

b) capitão-de-mar-e-guerra, para os mais 
oficiais de Marinha; 

c) contar mais de 5 (cinco) anos de prática 
forense, para os bacharéis em Direito; 

d) reconhecida idoneidade e competência, 
para o especialista em armação de navios e 
navegação comercial; 

e) reconhecida competência e ter mais de 10 
(dez) anos em comando de navios mercantes 
brasileiros para o capitão-de-longo-curso. 

§ 2º O vice-presidente será eleito bienalmente 
em escrutínio secreto. 

§ 3º Os juízes militares permanecerão nos 
seus cargos ainda depois de reformados, contanto 
que não tenham ultrapassado a idade de 70 
(setenta) anos. 

§ 4º Os juízes bacharéis em Direito serão 
nomeados mediante concurso e ficam impedidos de 
prestar serviços profissionais ou exercer advocacia 
em favor de estaleiros, companhias de navegação ou 
de seguros. 

§ 5º Os juízes, a que se referem as alíneas d e 
e dêste artigo, ficam também impedidos de prestar 
serviços a estaleiros, companhias de navegação ou 
de seguros". 

"Art. 3º Com exceção do presidente, sempre 
que por mais de 30 (trinta) dias houver impedimento 
dos demais juízes, serão designados suplentes que, 
durante a substituição, exercerão o cargo em tôda a 
plenitude." 

"Art. 6º Os juízes, de que trata a letra c do 
art. 2º, serão nomeados mediante concurso de 
títulos e provas; e os advogados de ofício 
mediante concurso de provas, realizados um e 
outro perante banca examinadora presidida pelo 
Presidente do Tribunal e constituída por um  
juiz eleito pelo Tribunal, em escrutínio secreto, 
um representante da Procuradoria, designa- 
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do pelo Ministro da Marinha, e um especialista em 
Direito Marítimo, escolhido pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados." 

"Art. 149. Os oficiais da Marinha de Guerra 
nomeados juízes do Tribunal Marítimo são 
considerados em atividade de caráter militar e 
poderão optar pelos seus vencimentos e vantagens 
militares ou pela remuneração fixada para os 
juízes." 

"Art. 157. O Tribunal Marítimo elaborará dentro 
em 30 (trinta) dias seu Regimento Interno, que terá 
execução 30 (trinta) dias após a publicação em todo 
o território nacional." 

Art. 2º O juiz-presidente do Tribunal 
Marítimo perceberá, mensalmente, a título de 
representação, a mesma gratificação que fôr 
atribuída ao presidente do Tribunal de Contas da 
União. 

Art. 3º É extensivo ao juiz-presidente do 
Tribunal Marítimo o mesmo vencimento atribuído aos 
mais juízes pela Lei nº 2.602, de 14 de setembro de 
1955. 

Art. 4º Fica transferida, do Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Marítimo, para o Quadro 
do Ministério da Marinha, uma função gratificada de 
Secretário da Procuradoria junto ao Tribunal, 
constante da tabela anexa à Lei nº 2.674, de 8 de 
dezembro de 1955. 

Art. 5º Os serviços administrativos da 
Procuradoria junto ao Tribunal Marítimo, bem assim 
os de conservação e asseio de suas instalações, 
serão atendidos por servidores dos demais quadros 
de pessoal civil do Ministério da Marinha, 
movimentados por ato do Ministro da Marinha e 
obedecido sempre o efetivo numérico da respectiva 
lotação. 

Art. 6º Os cargos a que se refere o art. 6º da 
Lei nº 2.674, de 8 de dezembro de 1955, passam a 
ser de provimento efetivo. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

As Comissões de Constituição e Justiça, de 
Serviço Público Civil, de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 231, DE 1958 
 

(Nº 922-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a encampar parte 

das emissões de papel-moeda feitas para atender a 
operações da Caixa de Mobilização Bancária, 
mediante a incorporação ao Patrimônio Nacional, de 
imóvel pertencente àquela Autarquia, e transferir 
êsse imóvel à propriedade da Legião Brasileira de 
Assistência. 

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

receber da Caixa de Mobilização Bancária, como 
dação em pagamento, incorporando-o ao Patrimônio 
Nacional, o imóvel de propriedade daquela Autarquia, 
denominado Edifício General Justo, situado na 
Avenida General Justo nº 275, na Capital Federal. 

§ 1º A operação far-se-á pelo preço de Cr$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) 
acrescido de juros, não capitalizados, à taxa de 6% 
(seis por cento) ao ano, contados desde 30 de 
novembro de 1950, e mais Cr$ 65.675,00 (sessenta 
e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco cruzeiros) 
como indenização das despesas relativas às obras 
realizadas. 

§ 2º Por efeito da dação em pagamento 
autorizada neste artigo, o Tesouro Nacional encampará 
igual quantia das emissões de papel-moeda feitas por 
solicitação da Caixa de Mobilização Bancária, para 
atender às suas operações, nos têrmos do Decreto-lei 
nº 4.792, de 5 de outubro de 1942. 
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Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a fazer 

dação do imóvel, de que trata esta lei, à Legião 
Brasileira de Assistência em pagamento de parte do 
débito da União a essa entidade assistencial, pelo 
valor total referido no § 1º do artigo 1º. 

Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a abrir 
créditos especiais limitados, na sua totalidade, à 
importância das emissões de papel-moeda 
encampadas nos têrmos do art. 1º, para a 
regularização das despesas decorrentes da 
execução desta lei. 

§ 1º Os créditos especiais, a que se refere 
êste artigo, serão registrados pelo Tribunal de 
Contas e automàticamente distribuídos ao Tesouro 
Nacional. 

§ 2º A Contadoria Geral da República 
providenciará no sentido de que a Receita 
proveniente da operação de crédito autorizada nesta 
lei seja incorporada, como suplemento de fundos, de 
conformidade com o art. 73 da Constituição Federal. 

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

Às Comissões de Economia e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 232, DE 1958 

 
(Nº 3.301-C, de 1953, na Câmara dos Deputados) 

 
Assegura aos oficiais inativos e afastados das 

fileiras do Exército, com o curso completo das 
Escolas Superiores de Preparação de Oficiais, o 
exercício da profissão de Agrimensor. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É assegurado aos oficiais inativos  

e afastados das fileiras do Exército, com  
o curso completo das Escolas Superiores de 
 

Preparação de Oficiais, em que são ministradas as 
disciplinas de Topografia e Desenho Topográfico, o 
exercício da profissão de agrimensor. 

Art. 2º Para cumprimento do disposto no artigo 
anterior, é indispensável o registro regular no 
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e a 
expedição por êsse órgão da respectiva carteira 
profissional. 

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

À Comissão de Educação e Cultura. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 233, DE 1958 

 
(Nº 1.964-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos de importação, 

impôsto de consumo e mais taxas aduaneiras, para 
equipamentos e maquinaria importados pela 
Companhia Gaspar Gasparian Industrial. 

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

importação, impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, exceto a de Previdência Social, para 
equipamentos e maquinaria importados pela 
Companhia Gaspar Gasparian Industrial, sociedade 
brasileira com sede na Capital do Estado de São 
Paulo, e destinados à Companhia Mineira de 
Alimentação para instalação de uma Fábrica de 
Leite em Pó nas proximidades de Varginha, Estado 
de Minas Gerais. 

Parágrafo único. Os equipamentos e 
maquinaria, a que se refere êste artigo, são os 
constantes da seguinte relação: 

1 tanque de coleta para leite, de aço inoxidável, 
com capacidade de 13.000 litros, com reforços e saída 
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para o leite, e dispositivos para regulagem do motor 
da bomba do leite; 

3 tanques cilíndricos de 12.000 litros, marca 
Atlas, de aço inoxidável, abertos, com fundo 
inclinado e tanques divididos; 

1 compressor de amônia, marca Atlas, tipo 
NA24, com capacidade para 60.000 Kcal/hora, 
5ºC:30ºC, inclusive acessórios; 

1 separador de óleo para retornar ao 
compressor acima; 

1 motor elétrico de 45 HP, de tipo anéis, 
coletores de 3 x 220 volts, 800 RPM, inclusive 
reostato resfriado a óleo; 

1 condensador tipo Scontube; 
1 recipiente de amônia R-22; 
1 separador de amônia líquida com válvula 

flutuante; 
1 agitador vertical, com motor diretamente 

acoplado para o depósito de refrigeração com chave 
magnética; 

1 mecanismo de relógio de contacto (Relay 
and Contat Clock); 

1 bomba de circulação para água gelada com 
motor diretamente acoplado, capacidade – 25m por 
hora; 

tubos e válvulas para a instalação acima; 
1 serpentina de resfriamento dágua; 
1 Gerber butirômetro centrífugo SM52, com 

rotação de 1.200 RPM, equipado com motor, 
elemento de aquecimento de 500 Watts, completo 
para 36 amostras. 

1 conjunto para encher e misturar Express 
feito em madeira "beech-Wood", com capa de 
estanho para 36 amostras; 

1 banho dágua consistindo de uma panela 
estufada com conteúdo de 14 litros, com pés de 
zinco para o banho; 

100 butirômetros para 6% de gordura feitos 
em vidro Jenna ajustado; 

100 butirômetros para 9% de gordura; 
1 Kriakope Gerber, completo para determinação 

do ponto de resfriamento do leite, inclusive ter- 
 

mômetros especiais; 
1 aparelho para determinação de impurezas 

no leite, modêlo Gerber; 
1 Cyclotherm, marca Struk, para temperatura 

de +10/ + 100ºC, regulável para mais ou menos 
0,05ºC, ou melhor; 

1 caixa de termostato para água; 
1 conjunto de zinco para 20 amostras; 
1 escala Westphaels, com flutuante Reiman e 

termômetro para determinar a gravidade específica; 
1 radiômetro PH – metro 22; 
1 aparelho para titulagem, tipo Tiai, completo, 

com agitador magnético; 
1 forno elétrico de secagem, tipo Struer, 700 

Watts; 
1 Termostato Bacteriológico Hélios, completo, 

com termômetro de contacto, lâmpada de contrôle e 
regulador 130 Watts; 

1 aparelho de agitação magnética, tipo 
Turbomag 15 – Streur; 

1 balança para análises, marca Mettler, tipo B-
5, capacidade 200 gramas, sensibilidade 0,1m/grs.; 

1 balança automática Mettler – tipo K-5, 
capacidade 2 quilos, graduação 1 grama, escala 
ótica 200 m/grs., sensibilidade 0,2 m/grs.; 

1 centrífuga AHT, tipo 5.400, com 980 RPM; 
10 garrafas conicais para centrífugas de 50 ml. 

cada, com graduação especial para determinação da 
salubridade; 

1 autoclave, marca Rasiwork, tipo E, com 
pressão máxima de 25 libras/polegada quadrada, ou 
131ºC, completa com filtro bacteriológico e 
manômetro para aquecimento com gás, tamanho 50 
litros; 

1 refractômetro completo; 
1 microscópio binocular, marca Reichert 

G.S.M., focoteste, tubo foto monocular; 
100 rolos de papel para filtrar; 
1 ventilador de aspiração acoplado com motor 

25 HP; 
1 ventilador para a unidade distribuidora de ar, 

com motor de 1/2 HP; 
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1 ventilador para o transportador, acoplado 

com motor de 2 HP; 
1 filtro de ar; 
diversas polias e correias; 
5 ciclones Niro, de aço inoxidável, para 

separação do pó da câmara de secagem; 
1 ciclone Niro, para o transportador 

pneumático, em aço inoxidável; 
1 depósito para leite em pó, de aço inoxidável; 
7 válvulas rotativas; 
3 engrenagens com eixos e engates (2 x 

3/4HP e 1 x 1/2HP) para as válvulas rotativas; 
1 câmara de secagem Niro, de aço inoxidável 

e coberta com chapas de alumínio; 
diversos tubos de ar entre as câmaras de 

secagem e os ciclones, de aço inoxidável; 
diversos tubos para transporte de ar da 

aspiração até a câmara, e dos ciclones para a 
sucção feitos em chapas galvanizadas; 

1 capa de chaminé de ferro galvanizado; 
1 Niro atomizador, de dois estágios, 

trabalhando em rolamentos e fornecido com 
lubrificação forçada, em aço especial, com roda do 
atomizador para resistir grande fôrça centrífuga, 
movido por meio de um motor de 20 HP, sendo as 
partes do atomizador expostas ao líquido, de aço 
inoxidável; 

1 unidade distribuidora de ar Niro, com 
acabamentos de aço inoxidável; 

1 painel de instrumentos completos com 2 
manômetros, 1 amperômetro, 1 manômetro, 1 
medidor de pressão de ar e equipamento elétrico de 
contrôle; 

1 registrador duplo de temperatura; 
1 conjunto de bombas compreendendo bomba 

de alimentação e variador, com motor de 1 HP, 
diretamente acoplado, inclusive 15 metros de 
tubulação de aço inoxidável; 

1 aquecedor de ar queimando  
óleo para aquecimento indireto de  
ar; secador de sistema recupera- 
 

tivo consistindo de dutos de aço crômo especial para 
resistir a temperaturas altas; 

1 queimador de óleo completo com ventilador, 
filtro, válvulas solenóide e bomba de óleo, com motor 
de 1 HP diretamente acoplado; 

1 filtro de ar; 
1 ventilador para injeção de ar acoplado com 

motor de 15 HP; 
diversos dutos de ar para o transportador 

feitos em chapas de alumínio; 
diversos dispositivos para suporte e 

suspensão dos ciclones; 
1 balança especial para leite, marca Lindells, 

com tickets, descarga automática e tanque de aço 
inoxidável; 

1 filtro especial para leite, em aço inoxidável; 
1 armadilha para cabelos em aço inoxidável; 
1 bomba de leite com motor diretamente 

acoplado e de aço inoxidável, e capacidade para 
10.000 litros por hora; 

1 resfriador de placas, de aço inoxidável e com 
capacidade para resfriar 10.000 litros de leite por 
hora de 30ºC até 10ºC por meio dágua gelada de 
aproximadamente 1ºC; 

1 centrífuga de limpeza, marca Titan, com 
motor diretamente acoplado e capacidade para 
10.000 litros por hora; 

1 máquina especial para lavar latões, marca 
J. & A.; com capacidade para 200 latões por hora, 
com motor acoplado, inclusive recolhedor de 
gotas; 

1 pasteurizador de placas, marca Kolding, de 
aço inoxidável, com capacidade para 2.750 quilos de 
leite por hora, e aquecimento por meio dágua 
quente; 

tubulação de aço inoxidável, com válvulas; 
1 bomba de leite de aço inoxidável, com motor 

diretamente acoplado e capacidade para 2.750 litros 
por hora; 

1 transportador para alimentação de máquinas 
enlatadoras, com motor de 1/2 HP; 
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2 máquinas automáticas para enlatamento de 

leite em pó com capacidade, cada uma, de 35 latas 
de uma libra por minuto, acopladas diretamente a 
motores elétricos de 1.1/2 HP; 

2 encravadeiras automáticas com capacidade, 
cada uma, de 35 latas de uma libra por  
minuto, com motores elétricos diretamente  
acoplados de 2 HP; 

1 máquina para esterilização de 70 latas por 
minuto, aquecida a gás; 

4 tanques de vácuo, cada um para 64 latas de 
uma libra por carga; 

2 bombas a vácuo com motor diretamente 
acoplado para sucção dos tanques a vácuo de 97%, 
com motores acoplados de 5 HP, cada; 

1 máquina automática para etiquetar, com 
capacidade – 7.000 latas de uma libra por hora; 

1 aparelho de concentração, marca Atlas, com 
as necessárias guarnições para operação, com dois 
estágios consistindo de elementos de aquecimento, 
fornecidos para uma pressão de vapor de duas 
atmosferas, evaporadores e tubulações para vapor e 
leite; sendo as partes que entram em contacto com o 
leite de aço inoxidável; 

2 bombas de condensação, com motores 
diretamente acoplados, tendo as bombas capacidade 
suficiente para remover a condensação dos 
elementos de aquecimento do aparelho de 
concentração; 

1 condensador injetor, de aço inoxidável, 
fornecido com sucção, entrada para a água de 
resfriamento e vapor e saída para ar e água, com a 
tubulação de causa necessária; 

1 compressor de vapor; 
1 bomba de vácuo, com motor elétrico 

diretamente acoplado para sucção do ar e instalação 
de concentração a fim de obter o vácuo necessário 
para o último estágio; 

2 tanques para recolhimento, fornecidos com 
pernas com saída no fundo, reenforçados e com tam- 
 

pas de alumínio, cada um para 500 litros, de aço 
inoxidável; 

1 bomba para descarga, de aço inoxidável, 
com motor diretamente acoplado e capacidade 
variável, sendo a bomba para remover o concentrado 
do segundo estágio; 

1 homogenizador com motor acoplado, com 
capacidade para 700 litros por hora. 

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

Ás Comissões de Economia e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 234, DE 1958 

 
(N° 4.159-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede abono provisório aos servidores civis 

e militares do Poder Executivo e dos Territórios e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Enquanto não fôr aprovado o Plano de 

Classificação de Cargos e Funções e revistos os 
níveis de retribuição correspondentes, na 
conformidade do art. 259 da Lei n° 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, é concedido aos servidores civis do 
Poder Executivo da União e dos Territórios, um 
abono provisório correspondente a 30% (trinta por 
cento) dos respectivos padrões, referências e 
símbolos de vencimento, salário e funções. 

Art. 2° O abono de que trata o art. 1º é 
extensivo: 

a) aos militares, na base dos atuais padrões 
de vencimentos dos postos dos oficiais – excluídos 
para o cálculo do abono os benefícios do Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares – e dos 
salários das praças de pré das Fôrças Armadas, da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal; 
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b) aos atuais extranumerários tarefeiros 
calculado sôbre o valor unitário da tarefa; 

c) aos atuais extranumerários contratados, 
mediante têrmo aditivo; 

d) à Comissão Executiva do Plano do Carvão 
Nacional. 

Art. 3º O abono de que trata esta lei poderá 
ser concedido: 

a) ao pessoal ativo e inativo das autarquias 
federais e entidades paraestatais, mediante decreto 
executivo e condicionado às possibilidades 
financeiras de cada uma; 

b) aos funcionários e extranumerários cedidos 
à Rêde Ferroviária Federal S. A., na forma do § 2º 
da, letra d do art. 5º da Lei n° 3.115, de 16 de março 
de 1957. 

Art. 4° É também concedido um abono 
provisório correspondente a 20% (vinte por cento): 

a) ao pessoal tabelado pago à conta de 
dotações globais constantes da Consignação 1.6.00 
– Encargos Gerais, Verba 3.0.00 – Desenvolvimento 
Econômico Social e Consignação – 4.1.00 – Obras, 
na base da respectiva retribuição; 

b) aos servidores inativos, civis e militares; 
c) aos pensionistas civis e militares pagos pelo 

Tesouro Nacional ou pelo Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores de Estado; 

d) aos inativos da extinta Polícia Militar do 
Território do Acre. 

Art. 5º O abono provisório de que trata esta lei 
não será, em caso algum, nem para qualquer efeito, 
incorporado ao vencimento, remuneração, salário ou 
retribuição dos beneficiados, nem ao provento dos 
inativos e pensionistas. 

Art. 6° Os servidores públicos beneficiados pela 
Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957, e pela de n° 
 

3.414, de 20 de junho de 1958, não terão direito ao 
abono de que trata esta lei. 

Art. 7º Aos servidores que, nos têrmos da 
Constituição, acumularem cargos e funções, ou 
estejam em efetivo exercício em um dêles e em 
disponibilidade com. relação ao outro, será pago o 
abono de 30% (trinta por cento) calculado sôbre a 
importância do cargo de maior valor. 

Art. 8° Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito  
especial de Cr$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões  
de cruzeiros) para atender às despesas decorrentes 
desta lei. 

Art. 9° As vantagens financeiras desta lei 
serão pagas a partir de 1 de janeiro de 1959. 

Art. 10. Nenhum servidor civil, inclusive 
pessoal pago à conta de dotações globais, poderá 
perceber vencimentos, remunerações, salários de 
retribuição de qualquer natureza inferior ao  
salário mínimo previsto para a região em que estiver 
lotado. 

Parágrafo único. Na hipótese de ser o salário 
mínimo da região superior à retribuição atual 
acrescida do abono provisório, proceder-se-á ao 
ajustamento dos níveis nas regiões em que se 
verificar diferença, mediante gratificação 
complementar. 

Art. 11. Fica o Tesouro Nacional autorizado a 
encampar até a quantia de Cr$ 63.500.000.000,00 
(sessenta e três bilhões e quinhentos milhões  
de cruzeiros) das emissões de papel-moeda  
feitas por solicitação da Carteira de Redescontos  
do Banco do Brasil S.A., mediante  
compensação de débitos e créditos, com a referida 
Carteira e com o Banco do Brasil S.A.,  
indicando o Ministro da Fazenda os 
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totais parciais dos débitos do Tesouro a serem 
liquidados e aplicando-se, no que couberem, as 
normas da Lei nº 2.426, de 16 de fevereiro  
de 1955. 

Parágrafo único. Para efeito de contagem  
de juros, as contas de responsabilidade direta  
do Tesouro serão balanceadas a partir do  
segundo semestre de 1958, com a conta "Fundo 
para Eventuais Diferenças de Câmbio" que  
figurará na escrita do Tesouro Nacional, competindo 
ao Ministro da Fazenda fixar a comissão a  
ser paga ao Banco do Brasil S.A., pelos serviços 
relacionados com a arrecadação das sobretaxas 
cambiais. 

Art. 12. Em hipótese alguma a aposentadoria 
ou reforma do servidor civil ou militar dará lugar a 
promoção ou acréscimo de vantagens. 

§ 1° Os proventos da inatividade dos 
servidores de que trata êste artigo não poderão ser 
superiores aos atribuídos ao cargo ou pôsto que 
ocupavam na atividade. 

§ 2° O disposto neste artigo e no seu §  
1º é aplicável, igualmente, aos servidores dos  
órgãos de administração descentralizada da União e 
das sociedades de economia mista de que faça 
parte. 

Art. 13. Os vencimentos dos Ministros de 
Estado são fixados em Cr$ 70.000,00 (setenta mil 
cruzeiros). 

Art. 14. O Poder Executivo reexaminará os 
quadros do serviço público federal, inclusive dos 
órgãos de administração descentralizada e das 
sociedades de economia mista de que faça parte a 
União, suprimindo os cargos ou funções que não 
sejam absolutamente necessários. 

§ 1° Sempre que o serviço re- 
 

clamar mais funcionários recorrer-se-á de 
preferência, ao aproveitamento daqueles do mesmo 
quadro ou função, sem ocupação útil ou apenas 
temporária noutros setores. 

§ 2º Os chefes de serviço organizarão relação 
dos servidores nas condições do parágrafo anterior, 
as quais serão publicadas no Diário Oficial para 
conhecimento dos órgãos interessados. 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
MENSAGEM 

Nº 212, DE 1958 
 

(Número de ordem na Presidência  
da República: 532) 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 

que, no uso da atribuição que me conferem os arts. 70, 
§ 1º, e 87, II, da Constituição Federal, resolvi vetar, 
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara, nº 1.636, de 
1956 (no Senado nº 147-58), que eleva à primeira 
categoria os Tribunais Regionais do Trabalho das 
Terceira, Quinta e Sexta Regiões; cria Juntas de 
Conciliação e Julgamento e dá outras providências. 

Incide o veto sôbre o artigo 10 do projeto, 
dispositivo que considero contrário aos interêsses 
nacionais, eis que a Lei nº 3.414, de 20 de junho de 
1958, revogou expressamente, em seu art. 27, a Lei 
nº 2.588, de 8 de setembro de 1955, não se 
justificando, portanto, sejam os vencimentos dos 
cargos e funções dos juizes e vogais trabalhistas 
fixados com base neste último diploma legal, como 
prescreve o artigo em referência. 
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São estas as razões que me levaram a vetar, 
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO DE DEI DA CÂMARA 

Nº 147, DE 1958 
 

(Nº 1.636-F de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Eleva à Primeira. Categoria os Tribunais 
Regionais do Trabalho das Terceira, Quarta e Sexta 
Regiões, cria Juntas de Conciliação e Julgamento, e 
dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam os Tribunais do Trabalho das 3ª, 

5ª e 6ª Regiões, com sede, respectivamente, em 
Belo Horizonte, Salvador e Recife, Estados de Minas 
Gerais, Bahia e Pernambuco, elevados à Primeira 
Categoria, com aumento para 7 (sete) do número de 
seus juizes, na forma do art. 670 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Art. 2° Ficam criados 18 (dezoito) Juntas de 
Conciliação e Julgamento; sendo 12 (doze) na Terceira 
e 6 (seis) na Quinta Região da Justiça do Trabalho. 

§ 1º As Juntas ora criadas na Terceira Região 
terão sede: 3 (três) em Belo Horizonte e 9 (nove) nas 
cidades de: Juiz de Fora, São João Del Rei, Uberaba, 
Cataguazes, Barbacena, Uberlândia, Governador 
Valadares e Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas 
Gerais, e Anápolis, Estado de Goiás. 

§ 2º As Juntas criadas na Quinta Região terão 
sede: 2 (duas) em Salvador, Estado da Bahia, e 
 

4 (quatro) nas cidades de : Itabuna, Cachoeira e 
Valença, Estado da Bahia, e Estância, Estado de 
Sergipe. 

Art. 3º As Juntas de Conciliação e Julgamento 
de Itabuna, Cachoeira e Valença terão jurisdição: a 
primeira sôbre as Comarcas de Itabuna e Ilhéus; a 
segunda sôbre as de Cachoeira, São Félix, São 
Gonçalo dos Campos e Maragogipe; e a terceira 
sôbre as Comarcas de Valença, Taperoa e Nilo 
Peçanha. 

Art. 4º Ficam criados 6 (seis) cargos  
de Juiz do Trabalho, sendo 2 (dois) para o  
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, 2 
(dois) para o da Quinta Região 2 (dois) para o da 
Sexta Região; 18 (dezoito) cargos de Juiz do 
Trabalho, Presidente de Junta de Conciliação e 
Julgamento, sendo 4 (quatro) para a sede da 
Terceira Região; 6 (seis) na Quinta Região; e 7 
(sete) cargos de Juiz do Trabalho Substituto, sendo 4 
(quatro) para a sede da Terceira Região e 3 (três) 
para a da Quinta Região. 

§ 1º Ficam criados 13 (treze) funções de 
Suplente de Juiz do Trabalho, Presidente de Junta 
de Conciliação e Julgamento, para as Juntas criadas 
fora da sede da Terceira e Quinta Região. 

§ 2º Ficam criadas, 36 (trinta seis)  
funções de Vogal, sendo 2 (duas) para  
cada uma das Juntas, ora criadas, observada a 
paridade de representante de empregados e 
empregadores. 

§ 3º Haverá um Suplente para cada Vogal. 
Art. 5º Fica ainda criada 1 (uma) Junta de 

Conciliação é Julgamento em Campina Grande, 
Estado da Paraíba. 
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Art. 6º São também criados 1 (um) cargo de 

Juiz do Trabalho, Presidente de Junta de Conciliação 
e Julgamento, 1 (uma) função de Suplente de Juiz do 
Trabalho Presidente de Junta e 2 (duas) de Vogal, 
observada a paridade de representantes de 
empregados e empregadores, para lotação da Junta 
de Campina Grande. 

Art. 7º Fica criada 1 (uma) Junta de 
Conciliação e Julgamento na Sétima Região, no 
Município de Parnaíba, Estado do Piauí, com 
jurisdição no mesmo município e nos Municípios de 
Luís Correia e Buriti dos Lopes. 

Parágrafo único. Ficam criados os seguintes 
cargos: 

a) 1 (um) de Juiz do Trabalho, Presidente de 
Junta; 

b) 2 (duas) funções de Vogal, sendo 1  
(uma) para representação dos empregados e 1 
(uma) para a de empregadores e seus respectivos 
suplentes. 

Art. 8º Os mandatos dos Vogais das Juntas de 
que trata esta lei terminarão, simultâneamente, com 
os dos titulares das demais. Juntas das respectivas 
jurisdições atualmente em curso. 

Art. 9º Para a escolha dos Vogais e Suplentes 
das Juntas criadas por esta lei, observar-se-á o 
disposto no art. 662 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, cumprindo ao Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho fixar prazo não superior a 60 
(sessenta) dias, a contar da data da publicação desta 
lei, para os Sindicatos de Empregadores e de 
Empregados, com sede na jurisdição da Junta, 
procederem à escolha dos nomes que deverão 
compor as listas tríplices. 

 

Art. 10. Os vencimentos dos cargos e das 
funções de que tratam os artigos anteriores serão os 
fixados na Lei nº 499, de 28 de novembro de 1948, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.588, de 
8 de setembro de 1955. 

Art. 11. Ficam criados, no Quadro do Pessoal 
da Justiça do Trabalho das Terceira, Quinta e Sétima 
Regiões, para lotação nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento criadas por esta lei, os cargos 
constantes das Tabelas anexas. 

Art. 12. Os Presidentes dos Tribunais das 
Regiões, a que se refere o artigo anterior, 
providenciarão a instalação das Juntas ora criadas 
nos limites de suas respectivas jurisdições. 

Art. 13. Ficam extintas as atuais funções de 
Suplente de Juiz do Trabalho das Juntas de 
Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte e 
Salvador. 

Art. 14. Os atuais Suplentes de Juiz do 
Trabalho das Juntas de Belo Horizonte e Salvador, 
que gozam de garantias de estabilidade, serão 
nomeados para os cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto, se aprovados em concurso de títulos, a 
ser realizado dentro em 60 (sessenta) dias, a contar 
da vigência da presente lei. 

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho --
crédito especial até Cruzeiros 12.600.000,00 (doze 
milhões e seiscentos mil cruzeiros), sendo até Cr$ 
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para a 
Quinta Região e até Cr$ 3.000.000,00 (três milhões 
de cruzeiros) para a Sexta Região. 

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 10 DESTA LEI 
 

Terceira Região 
 
 

Número 
de 

Cargos 
 

 
CARGOS 

 
Padrão  

ou  
Classe 

 
   
 Cargos isolados de provimento 

efetivo 
 

   
3 Chefe de Secretaria de JCJ de Belo Horizonte ................................................... M 
9 Chefe de Secretaria de JCJ (Juiz de Fora, Uberaba, São João Del Rei, 

Cataguazes, Barbacena, Uberlândia, Governador Valadares, Conselheiro 
Lafaiete e Anápolis) ............................................................................................ K 

3 Oficial de Justiça (JCJ de Belo Horizonte) .......................................................... H 
9 Oficial de Justiça (JCJ de Juiz de Fora, Uberaba, São João Del Rei, 

Cataguazes, Barbacena, Uberlândia, Governador Valadares, Conselheiro 
Lafaiete e Anápolis ............................................................................................... G 

   
 Cargos de carreira  
   

22 Oficial Judiciário ................................................................................................... H 
3 Auxiliar Judiciário ................................................................................................. F 

18 Servente ............................................................................................................... C 
   

 
Quinta Região 

 
Número 

de 
Cargos 

 
CARGOS 

 

Padrão 
ou 

Classe 

   
 Cargos isolados de provimento 

efetivo 
 

   
2 Chefe de Secretaria de JCJ de Salvador ............................................................. M 
4 Chefe de Secretaria de JCJ (Itabuna, Cachoeira, Valença a Estância) ............... K 
2 Oficial de Justiça de JCJ de Salvador .................................................................. H 
4 Oficial de Justiça (Itabuna, Cachoeira, Valença e Estância) ................................ G 
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Número 
de 

Cargos 
CARGOS 

Padrão 
ou 

Classe 

   
  Cargos de carreira  
   

10 Oficial Judiciário ............................................................................ H 
15 Auxiliar Judiciário ......................................................................... F 
10 Servente ....................................................................................... C 

   
 

Sexta Região 
 

Número 
de 

Cargos 

 
CARGOS 

Padrão 
ou 

Classe 

   
 Cargos isolados de provimento 

efetivo 
 

   
1 Chefe de Secretaria de JCJ de Campina Grande Paraíba ........... K 
1 Oficial de Justiça da mesma junta ................................................ G 

   
 Cargos de carreira  
   

2 Oficial Judiciário ............................................................................ H 
3 Auxiliar Judiciário .......................................................................... F 
2 Servente ....................................................................................... C 

   
 

Sétima Região 
 

Número 
de 

Cargos 
CARGOS 

Padrão 
ou 

Classe 

   
1 Chefe de Secretaria de JCJ de Paraíba ....................................... K 
1 Oficial de Justiça da mesma Junta ............................................... G 
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PARECERES 
NS. 666, 667, 668 E 669; DE 1958 

 
Nº 666, de 1958 

 
Da Comissão de Economia, ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 149, de 1957, que concede isenção de 
direitos aduaneiros, impôsto de consumo e taxas 
alfandegárias para a importação, pela Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, no Estado da 
Paraíba, de uma perfuratriz para poços tubulares. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
O projeto em causa, oriundo da Câmara dos 

Deputados, onde foi apresentado pelo nobre 
Deputado Ernani Sátiro, está, em nosso 
entendimento, em condições de merecer a 
aprovação desta Comissão. 

Assim pensamos e opinamos, não só 
considerando o alto sentido social e econômico da 
louvável iniciativa que o projeto visa amparar, como, 
ainda, atendendo à uniforme jurisprudência já 
firmada por esta comissão, com apoio do Plenário, 
sôbre proposições de matéria e objetivo idênticos 
aos da que ora apreciamos. 

Somos pela aprovação do projeto. 
É o nosso Parecer. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1958. – 

Fernandes Távora, Presidente em exercício. – 
Lameira Bittencourt, Relator. – Argemiro de 
Figueiredo. – Lima Teixeira. – Alencastro Guimarães. 

 
Nº 667, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 149, de 1957. 
 
Relator Sr. Júlio Leite. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 1957, 

de autoria do nobre Deputado Ernani Sátiro, concede 
 

isenção pie direitos aduaneiros, impôsto de consumo 
e taxas alfandegárias, para a importação, pela 
Prefeitura Municipal de Campina Grande, no  
Estado da Paraíba, de uma perfuratriz para poços 
tubulares. 

O projeto não difere de tantos outros que têm 
transitado nesta Comissão. 

Nêle se concede isenção para importação de 
equipamento da maior utilidade para os serviços de 
uma Prefeitura do Nordeste, a de Campina Grande, 
no Estado da Paraíba, com isso não só diminuindo o 
seu custo, como evitando venha a União tributar 
peça pràticamente essencial aos serviços da referida 
municipalidade. 

O projeto de lei em aprêço, todavia, porque 
elaborado pela Câmara dos Deputados antes da 
vigência da atual lei de tarifas, faz referência à "taxa 
de previdência social", quando o nome desta 
tributação passou a ser, de acôrdo com o art. 66 da 
nova Lei de Tarifas, "taxa de despacho aduaneiro". 

No Projeto de Lei da Câmara, nº 137, de 1958, 
esta Comissão formulou emenda (nº 1-C), alterando 
o nome da taxa deferindo ao Plenário, como é do 
Regimento, a decisão se deve entender o caso  
como "emenda de redação" 

No presente projeto a Comissão procede do 
mesmo modo; isto é, formula a emenda substituindo 
o nome da "taxa de previdência social" pelo de "taxa 
de despacho aduaneiro", esperando que o Plenário, 
na sua alta sabedoria, a entenda como sendo 
"emenda de redação", por motivos óbvios. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara, nº 
149, de 1957, apresentando-lhe a seguinte emenda: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao art. 1°: 
Onde se diz: 
"... taxa de previdência social... " 
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Diga-se: 
"... taxa de despacho aduaneiro..." 
Sala das Comissões, em 19 de dezembro  

de 1958. – Vivaldo Lima, Presidente em  
exercício. – Júlio Leite, Relator. Ary Vianna. – Paulo 
Fernandes. -- Moura Andrade. – Daniel Krieger. – 
Lameira Bittencourt. – Mathias Olympio. – Lino de 
Mattos. 

 
PARECER 

Nº 668, DE 1958 
 
Redação Final do Projeto de Resolução  

n° 18, de 1958, que põe à disposição da Presidência 
da República o Redator,PL-6, Antônio Carlos 
Bandeira. 

 
Relator: Sr. Mathias Olympio. 
Em sessão de 18 do mês em curso, aprovou o 

Plenário o Projeto de Resolução nº 18, de 1958, com 
uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça, 
mandando substituir as palavras "cargo em 
comissão" pelas "comissão de caráter temporário, 
sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do 
cargo". 

Com a aprovação da emenda, a Redação 
Final do projeto passa a ser a seguinte: 

 
Resolução 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É pôsto à disposição da 

Presidência da República, nos têrmos do art.  
253 do Regulamento da Secretaria do Senado 
Federal, o Redator PL-6, Antônio Carlos  
Bandeira, para ali exercer comissão de caráter 
temporário, sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens do cargo. 

Sala da Comissão Diretora, em 21 de 
dezembro de 1958. – Apolônio Salles, Presidente. – 
Mathias Olympio, Relator. – Freitas Cavalcanti. – 
Victorino Freire. 

 

PARECER 
Nº 669, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças à Emenda nº 1, de 

Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 1958, 
que altera, sem ônus, a Lei nº 3.327-A, de 3 de 
dezembro de 1957, que estima. a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1958. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 1958, 

volta a esta Comissão para que opine sôbre emenda 
que lhe foi apresentada, em Plenário, pelo eminente 
Senador Lino de Mattos, da Bancada de São Paulo, 
nesta Casa. 

A emenda apenas corrige o texto da Lei 
Orçamentária do corrente exercício, quanto a duas 
subvenções consignadas a instituições assistenciais 
situadas no Município de Piraju, que figura, na Lei de 
Meios, sob a designação de Pirajuí, por equívoco 
manifesto. 

Nada temos a opor à emenda, uma vez que 
ela se enquadra nos objetivos do projeto. 

Isto pôsto, a Comissão de Finanças é de 
parecer favorável à Emenda nº 1 de Plenário, 
oferecida ao projeto de lei em aprêço. 

Sala das Comissões, em 22 de dezembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Daniel Krieger, Relator. – Mathias Olympio. – 
Lameira Bittencourt. – Othon Mäder. – Lima 
Guimarães.– Lino de Mattos. – Ary Viana. – 
Francisco Gallotti. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Caiado de 
Castro, orador inscrito. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. 
Presidente, desejava, na sessão da tarde,  
obter a palavra para breve declaração.  
Achava-se, entretanto, na tribuna o nobre S 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nador João Villasbôas, que esgotou o tempo da 
sessão, ficando-lhe reservado dois minutos, nesta 
oportunidade. Pedi, então, minha inscrição para a 
hora do Expediente desta sessão. 

Falarei um pouco mais do que pretendia 
naquela ocasião. 

Sr. Presidente, confesso que ainda não tenho 
juízo firmado sôbre êste projeto que estamos 
votando em regime de urgência. Leigo na matéria, 
cheguei à conclusão de que êle vai aumentar de tal 
forma o custo de vida que o abono ao funcionalismo, 
já em caminho, mal dará para suprir as necessidades 
desta atribulada classe. 

O regime de urgência urgentíssima vem-me 
assustando muito. Há dias, sob o mesmo processo, 
votamos a Lei do Impôsto de Renda, de pouco 
valendo o que então foi dito, por falta de tempo para 
estudo. Hoje, verificamos que justamente os 
servidores públicos que pagam tributo porque têm 
vencimentos declarados, pagarão cêrca de 30 por 
cento sôbre o que ganham. 

Por outro lado, a mesma lei aumentou em 
cêrca de 400 por cento os vencimentos de 
determinados funcionários, os quais, de 17 mil 
cruzeiros mensais, passarão a ganhar, ou já estão 
ganhando, 70 mil cruzeiros. 

Sr. Presidente, o caso é muito sério. 
Agora, discutiremos o projeto do abono, receio 

que também no regime de urgência urgentíssima. Se 
fôr aprovado assistiremos a fatos imprevisíveis. 

O que vai por aí afora de inquietação, entre os 
servidores públicos civis e militares, é 
impressionante. 

Emenda apresentada por um representante do 
meu partido, Partido Trabalhista Brasileiro, ao qual 
me orgulho de pertencer, mas que não é, de forma 
alguma, emenda do meu partido. 

Sou obscuro membro do P.T.B., mas não ouvi 
sequer falar nesta Casa exercesse êste partido influ- 
 

ência no caso. Procurei o líder partidário para colhêr 
informações, e S. Exa. me autorizou a dizer que 
também ignora o assunto e que não havia sido 
ouvido a respeito. 

Assim, Sr. Presidente, declaro em primeiro 
lugar que a emenda não é de autoria do P.T.B. 
porque, nós Senadores dêsse partido, ao que soube, 
não fomos ouvidos. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 
um aparte ? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Como Senador 
do Partido Trabalhista Brasileiro, afirmo a V. Exa. 
que nunca fui ouvido a respeito dessa emenda. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradecido a 
V. Exa. que corrobora exatamente a minha 
afirmação. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, vejo no 
projeto de abono de emergência, que acaba de ser 
lido, primeiro, a exclusão de três classes. 
Incompreensível. Se se trata de abono de 
emergência decorrente do alto custo da vida, êste 
deveria interferir na vida de todo servidor. Assim, não 
sei como, não vejo por que excluir taxativamente o 
magistrado, o tesoureiro e o membro do magistério. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Tem-se a impressão 
de que o custo de vida deve ter altos e baixos; atinge 
uma classe e não outras. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Exatamente. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa. 

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

com todo .o prazer. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Não  

tive a felicidade de acompanhar os comentários 
brilhantes que V. Exa. está fazendo na  
tribuna desde o comêço, razão pela qual ficaria 
devendo ao nobre colega o favor de 
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me informar a que emenda está se referindo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Chegarei lá. 
O segundo ponto, Sr. Presidente, é a Emenda 

Nº 49, também de autoria de um ilustre 
representante do meu partido. Mandar dar nova 
redação ao art. 8º, nos seguintes têrmos: 

"Aos servidores lotados em repartições, que 
influem na arrecadação, Coletorias etc., será 
distribuída, além do vencimento ou salário, uma 
percentagem calculada sôbre a renda tributária da 
União, em cotas proporcionais". 

À primeira vista, a emenda nos conduzirá à 
mesma situação do Impôsto de Renda, em que uma 
classe de funcionários subiu de dezessete mil 
cruzeiros até oitenta mil cruzeiros. 

A terceira Emenda, com o que respondo  
ao nobre colega Senador Lino de Mattos, tem o 
nº 44, e é de autoria do ilustre Deputado 
Fernando Ferrari, Líder do PTB na Câmara  
dos Deputados: Declara que, em hipótese 
alguma, a aposentadoria ou reforma dos 
servidores civis ou militares dará lugar a 
promoção ou acréscimo... 

Ora, Sr. Presidente, há, de início, na 
emenda, uma impropriedade de linguagem porque 
só se refere ao aposentado ou reformado; 
esqueceu-se o legislador de que entre o oficial da 
ativa e o reformado existe o da classe 
intermediária – o oficial, o militar, – que vai do 
soldado ao general – da Reserva. Assim, quem 
pediu transferência para a Reserva, pela lei, é 
atingido; quem atingiu o limite de idade, e é 
reformado, não será atingido. 

O mais grave, porém, nesses casos,  
é que existe uma lei específica para os 
funcionários públicos: o Estatuto dos 
Funcionários Públicos; e da mesma maneira su- 
 

cede com os militares que têm o Código de 
Vencimentos e Vantagens. 

Todos os servidores seguem uma carreira, 
desde que ingressam, no serviço público, com o 
direito que lhes garante seu Estatuto; quando 
completam trinta e cinco anos de serviço, por 
exemplo, o Estatuto lhes garante aposentadoria na 
letra superior. O mesmo se dá nas Fôrças Armadas 
– depois dos trinta e cinco anos de serviço confere-
se a reforma no pôsto imediato. Abruptamente, numa 
lei de abono, numa lei de emergência, se inclui 
dispositivo que vem ferir profundamente tôda a 
classe dos servidores públicos. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Numa lei 
pela qual se quer favorecer, se prejudica. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Exatamente. 
O projeto aparentemente, vem favorecer o 

funcionário, mas, na realidade, vai prejudicá-lo, como já 
está prejudicando todo o povo com o aumento excessivo 
do Impôsto de Renda e mais ainda prejudicará êste do 
impôsto de consumo, que estamos votando. 

A intranqüilidade gerada nas classes civil e 
militar é impressionante, Sr. Presidente. – Seria 
necessário saíssemos, um pouco, dêste recinto, 
onde estamos assoberbados de trabalho, fazendo 
três sessões diárias e não tendo tempo sequer para 
ler os jornais, a fim de tomar contato com os 
servidores públicos civis e militares e sentirmos, já 
não digo a decepção, mas a onda de revolta, Sr. 
Presidente, que se está avolumando no seio dessas 
classes, em face dêsse dispositivo, que as vem 
prejudicar de modo assustador, de modo... – já não 
sei que têrmos deverei empregar. 

Para se fazer uma idéia do absurdo  
da proposição lerei uma relação, hoje  
distribuída entre os militares, na qual se  
mostram a situação dêsses servidores do País 
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Todos sabem que os militares ganham muito 

pouco. Os seus vencimentos, na realidade, são 
insignificantes. O que os salva são o que chamamos 
vantagens e os civis, gratificação. Um General de 
Divisão, por exemplo, Sr. Presidente, um homem 
velho quase sempre e, em regra, com mais de 
quarenta anos de serviço, percebe mensalmente 
vinte e três mil cruzeiros apenas, quando uma 
menina funcionária do Impôsto de Renda percebe 70 
mil. 

Com as vantagens decorrentes do comando 
de guarnições, e dos vários abonos, um General de 
Divisão ganha, em tempo de paz, 33 mil cruzeiros. 

Se fôr aprovado o projeto de lei em trâmite no 
Senado, êsses oficiais, que contam, em geral, mais 
de quarenta anos de serviço, serão aposentados 
com 23 mil cruzeiros mensais. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Julgo da 

maior oportunidade o discurso de V. Exa, porque o 
que se diz, o que se afirma, o que se propala é que 
os militares, principalmente os oficiais do Exército, 
percebem vultosos vencimentos. Vossa Excelência 
está demonstrando o contrário, quando analisa a 
situação de um General de Divisão, que percebe 
menos, já não digo que as funcionárias do Impôsto 
de Renda, mas que todos os Fiscais de Consumo,  
com menos de quarenta anos de serviço, sem curso 
ginasial, da Escola Militar, da Escola de Armas, do 
Estado Maior ou da Escola Superior de Guerra. 
Propala-se que os oficiais do Exército são os 
príncipes da República; mas o funcionalismo civil 
ganha muito mais do que os velhos servidores das 
Fôrças Armadas. Faz V. Exa. muito bem em advertir 
o Senado e a opinião pública a êsse respeito. 
 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Grato a 
Vossa Excelência. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com prazer. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Desejaria de V. 

Exa. uma explicação sôbre algo que está 
impressionando tôda a opinião pública brasileira e a 
muitos de nós, Senadores. Propala-se, e eu não sei 
se é fato verídico ou se é boato, propriamente, não 
tenho informação segura, mas dizem que 
determinados oficiais superiores ao pedir reforma 
ganham três promoções. Dizem, ainda, que 
passaram, com a última lei, a perceber Cr$ 
106.000,00 de vencimentos de reformados, e que 
com a reforma atual irão a Cr$ 140.000,00. Esta a 
informação ouvida aqui, e essa informação foi que 
nos alertou. Assim, o que nos foi contado é bem 
diferente do que V. Exa. afirma. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – A notícia 
propalada – como diz V. Exa. – faz parte, nada mais 
nada menos, de um esquema geral de se atacar as 
Fôrças Armadas, procurando sempre indispô-las com a 
opinião pública, da mesma maneira como se ataca, 
hoje, o Congresso e a Magistratura. Como disse V. 
Exa., Sr. Presidente, há dois dias nesta Casa, "debaixo 
do angu há caroço". Esse ataque sistemático às 
nossas Fôrças Armadas, ao Congresso Nacional, à alta 
Magistratura, tem objetivo oculto. Não preciso dizer 
onde se pretende chegar. 

Vou, porém, responder ao aparte do nobre 
colega, Senador Coimbra Bueno. 

Uma lei votada pelo Congresso Nacional 
terminou com a possibilidade do militar ter 3 
promoções. Realmente, quando as leis foram criadas 
podia se dar a hipótese de haver até 4 promoções;  
o sargento com curso de comandante de pelo. 
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tão, poderia ter 4 promoções; um oficial, 3. Em 1954, 
porém, o Congresso votou uma lei, dando o máximo de 
duas promoções, uma delas decorrente de guerra. 

Já externei minha opinião nesta Casa, 
confirmando o que dei por escrito, quando Coronel. Fui 
contrário a essa lei; achei que se o Congresso desejava 
premiar aquêles que se desgastaram na guerra da 
Europa, quando quase todos voltaram com saúde 
abalada e grande número de soldados ataca-dos de 
neurose, êsses homens deviam ser reformados no 
mesmo pôsto, mas com os vencimentos do pôsto 
imediato. Nunca dar a promoção. 

A outra lei que diz respeito ao funcionário civil 
com mais de 35 anos de serviço, aposenta-o na letra 
imediata. 

Portanto, não há exemplo, no Exército, de uma 
simples pessoa que receba mais de cem mil 
cruzeiros mensais. O próprio Marechal, que dizem 
ganhar cento e vinte mil cruzeiros por mês, percebe, 
na realidade, oitenta e sete mil cruzeiros, com 
adicionais, sem a dedução dos descontos 
obrigatórios. 

O nobre Senador Domingos Vellasco lembrou 
muito bem: se essa emenda vingar, quanto irá 
ganhar um General de Divisão quando reformar? 

Sr. Presidente, posso dar meu testemunho 
pessoal. Tenho quarenta e nove anos e nove meses de 
Serviço ativo no Exército. Dêsse tempo, tenho três anos 
e oito meses de campanha, dos quais um ano na Itália. 
Tenho cursos de tôda a natureza, no Brasil e no exterior 
e, de quebra, o da Faculdade de Direito. Aprovada essa 
emenda, depois de quarenta e nove anos e nove meses 
de serviço ativo, sendo três anos e oito meses na guerra, 
seria aposentado com vinte e três mil cruzeiros por  
mês, o que significa o ordenado de qualquer funcionário 
em inicio de carreira, como essas meninas do  
Impôsto de Renda que percebem setenta mil 
 

cruzeiros mensalmente. Essa a conseqüência 
imediata, se a emenda fôr aprovada. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou 

impressionado com a exposição de V. Exa., que 
acho realmente convincente. A idéia que tínhamos 
era, com efeito, contrária ao que V. Exa. declara. O 
nobre colega declarou, por duas vêzes, que uma 
funcionária do Impôsto de Renda ganha mais do que 
um General de Divisão. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Ganha mais 
do que um Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Desejaria que V. Exa. nos demonstrasse isso, para 
que nos sentíssemos também convencidos. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Recebi essa 
informação de várias fontes, e, ainda agora à noite, 
quando fui procurado por um grupo de militares, ela 
me foi repetida. O fato decorre de lei votada pelo 
Congresso em regime de urgência urgentíssima, 
dando a essas funcionárias percentagem sôbre a 
renda arrecadada. Pela nova Lei do Impôsto de 
Renda, funcionários que ganhavam dezessete ou 
dezoito mil cruzeiros passarão a ganhar setenta mil 
cruzeiros por mês. A Emenda nº 49, a que me referi 
há pouco, e que não sei a quem vai atingir, contém 
disposição idêntica. Também ignoro quanto 
proporcionará aos interessados. 

Sr. Presidente, rendo agora minhas 
homenagens ao ilustre representante de meu 
partido que apresentou essa emenda. É um  
moço inteligente, culto, a quem admiro e estimo. 
Não posso, nem em sonho admitir segundas 
intenções da parte de S. Exa. Rendo  
também minhas homenagens à Câmara dos 
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Deputados. Não acredito que os Senhores 
Deputados, ao aprovarem essa emenda, que faz 
parte do projeto, tivessem segundas intenções. 
Creio, sim que nem o autor da emenda, nem os 
Senhores Deputados que a aprovaram, se 
aperceberam da gravidade das conseqüências dêsse 
ato. 

Nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti: se 
eu fôsse da Oposição sistemática, daqueles que 
negam apoio ao Presidente da República, 
daqueles que desejam atirar mais uma acha à 
fogueira para que esta pegasse fogo, eu 
aprovaria essa emenda. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, V. 
Exas. já pensaram que a lei de abono irá 
desgostar a todos os servidores públicos da 
União, a tôdas as Fôrças Armadas, inclusive a 
Polícia e o Corpo de Bombeiros? Qual a 
conseqüência desta lei? Acredito sinceramente 
no patriotismo dos servidores públicos e no 
espírito que impera nas Fôrças Armadas. Sou, 
porém, obrigado a reconhecer que o momento 
não é para criarmos casos, não é oportuno para 
tratarmos de assunto desta natureza. O projeto 
de abono de emergência, sob o aspecto de 
favorecer as classes menos favorecidas, na 
realidade, agrava a situação de todos. 

O SR. PRESIDENTE – (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que o 
Expediente está a terminar. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Vou concluir. 
Perdoe-me V. Exa., Sr. Presidente, pois falei 

mais do que desejava. Quando, pedi a palavra queria 
dizer que num minuto resolveria meu problema. 
Desejo, porém, da tribuna do Senado dar minha 
simpatia e solidariedade aos companheiros das 
Fôrças Armadas e, aos servidores públicos, contra 
essa injustiça clamorosa que se pretende praticar. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – No expediente lido 
figurou mensagem contendo as razões do veto 
oposto pelo Presidente da República ao art. 10 do 
projeto de lei que eleva à 1ª categoria os Tribunais 
Regionais do Trabalho da 3ª, 5ª e 6ª Regiões, cria 
Juntas de Conciliação e Julgamento e dá outras 
providências. 

Não sendo possível realizar-se na presente 
sessão legislativa, com observância do prazo 
estabelecido no art. 45 do Regimento Comum, a 
sessão conjunta destinada à apreciação dêsse veto, 
a Presidência deliberou deixar a sua convocação 
para ser feita no próximo período de trabalho do 
Congresso Nacional. 

Todavia, julgou oportuno designar desde logo 
os Senhores Senadores que representarão o Senado 
na Comissão Mista destinada a relatar a matéria; os 
Senhores Senadores Ary Vianna, Moreira Filho e 
Moura Andrade. (Pausa). 

Sôbre a mesa, requerimento do nobre 
Senador Mathias Olympio. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 598, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final do 
Projeto de Resolução nº 18, de 1958, que põe à 
disposição da Presidência da República o Redator PL-
6, da Secretaria do Senado, Antônio Carlos Bandeira. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Mathias Olympio.  

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final dispensada, de publicação. Consta do 
Parecer nº 668, anteriormente lido. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
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Os Senhores Senadores que aprovam a 
Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à promulgação. 
Sôbre a mesa, outro requerimento. 
É lido e aprovado o reguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 559, DE 1958 

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

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara, nº 177, de 1958, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 
Câmara, nº 177, a que se refere o requerimento 
aprovado, será incluído na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Mais um requerimento foi encaminhado à 
Mesa. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 600, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 4º, combinado com 

o art. 126, letra i, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara, nº 214, de 
1958, que aplica aos Prefeitos Municipais, no que 
couberem as disposições da Lei 1.079, de 10-4-50, 
que define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo de julgamento. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Lino de Mattos. – Públio de Mello. – Filinto 
Müller. – Gaspar Velloso. – Moreira Filho. – 
Francisco Gallotti. – Ezechias da Rocha. – Gilberto 
Marinho. 

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

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 220, de 1958, que altera a legislação do Impôsto 
de Consumo, e dá outras providências (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 156, § 4º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
595, de 1958, do Sr. Filinto Müller e outros Senhores 
Senadores, aprovado na sessão anterior) 
dependendo de pareceres das Comissões de 
Economia e de Finanças. 

 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa informa a V. 

Exa. que, de acôrdo com o Regimento, o Senador 
que, usando da palavra, dispuser ainda de tempo no 
momento do encerramento da sessão, tem o direito 
de continuar na tribuna na sessão imediata. Quando 
encerrada a sessão desta tarde, estava na tribuna o 
nobre Senador João Villasbôas. S. Exa. dispõe de 
dois minutos, mas, como está ausente, concedo a 
palavra a Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
preliminarmente, devo discutir a constitucionalidade 
do projeto. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça 
escudada com argumentos de autoridade, esquecida 
de que o direito é a ciência do raciocínio, opinou pela 
constitucionalidade do projeto. 

Invocou o eminente relator a opinião dos  
ilustres membros da Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara e dois arestos do Supremo Tribunal 
Federal. Ocorre-me, no momento, o pensamento 
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causticante de Dupin, quando afirmava que o aresto 
torna-se a ciência dos que não têm outra ciência e 
que a ciência da jurisprudência é fácil de adquiri-la, 
basta o índice de matérias. 

Sr. Presidente e Senhores Senadores. A 
Constituição Federal, no seu art. 73, afirma três 
princípios: a anualidade, a universalidade e a 
unidade do Orçamento. 

Após, no art. 141, cataloga entre os direitos e 
as garantias individuais, no § 34, o princípio de que 
"nenhum tributo será exigido ou aumentado, sem 
que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em 
cada exercício sem prévia autorização orçamentária, 
ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o impôsto 
lançado por motivo de guerra"; 

A Constituição, portanto, estabelece a êsse 
princípio apenas duas exceções: o impôsto de guerra 
e as tarifas aduaneiras, porque em tarifas se trata, 
também, de uma espécie de guerra – a guerra 
econômica. 

Os que invocaram os acórdãos e os trouxeram 
ao debate, para firmar suas teses, esqueceram-se da 
sábia lição de Demolin, que afirma: uma pequena 
diferença no ato induz a uma grande diversidade do 
Direito. 

Sr. Presidente e Senhores Senadores, os 
acórdãos invocados não convalescem a tese que 
adota a cobrança de um tributo ou a sua majoração 
quando não tiverem sido autorizados pela Lei de 
Meios. Nesse ponto os tratadistas são uniformes e o 
eminente constitucionalista Carlos Maximiliano assim 
se expressa, com a grande autoridade que ninguém 
lhe pode contestar: 

"O que se diz da criação do impôsto ou taxa 
deve interferir-se no tocante à majoração 
respectiva. A razão é a mesma, por conseguinte  
o amparo: ubi eadem ratio, ibi eadem  
legis dispositio". 

No mesmo sentido, Sr. Presidente, manifesta-
se, de forma precisa e clara, o grande 
constitucionalista Themistocles Cavalcanti, quando 
diz que são exigidos dois requisitos para que se 
possa cobrar um tributo: a lei que o cria, que o 
estabelece, e a autorização orçamentária. Neste 
ponto não há nem pode haver a menor divergência, 
porque é translúcido o texto. A divergência, Sr. 
Presidente e Senhores Senadores, trazida ao seio 
desta Casa, ampara-se em decisões do Supremo 
Tribunal Federal, que já procurou acobertar-se com a 
emenda, tentada pelo nobre Senador Lameira 
Bittencourt, que o Instituto dos Advogados tachou de 
esdrúxula e de exótica, mas que eu reputo arguta. 

Sr. Presidente e Senhores Senadores, as 
decisões do Supremo Tribunal Federal precisam ser 
examinadas com clareza, com serenidade, com 
raciocínio. Comecemos pela primeira de tôdas, a que 
discutia o impôsto adicional. 

O impôsto adicional havia sido, Senhores 
Senadores, autorizado no Orçamento da República. 
Apenas não havia lei anterior que o tivesse criado. 

A discussão versou sôbre essa matéria. 
Sustentou o eminente Ministro Marinho, com o 
brilho de sua inteligência invulgar, que o Orçamento 
não era apenas uma lei formal; era, também, uma 
lei material, pois que dela surgiam normas 
obrigatórias e que, portanto, uma vez que a 
majoração do impôsto nela tinha sido incluída, 
poder-se-ia exigi-lo. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, é tôda a sua 
argumentação, e a Supremo Tribunal Federal, que 
sufragou essa tese, não poderia deixar de sufragar: 
também êsse fundamento: 

(Lendo). 
"Quem apreciar os aspectos jurídicos  

do orçamento" – afirmou o Ministro Arthur 
Marinho (Rev. Forense, volume 
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123, pág. 126) – "notará, a meu ver, que êle é lei 
formal e material ao mesmo tempo". 

Em seguida, apoiando-se em escólios de 
Aureliano Leal (Teoria e Prática da Constituição, pág. 
499), afirmou o ilustre Magistrado que: "se alguém 
tentar cobrar impôsto em cada exercício financeiro 
sem prévia autorização orçamentária, isto é, sem 
que a Lei de Meios o consigne, orce e tabele, salvo 
tarifa aduaneira e impôsto lançado por motivo de 
guerra, o contribuinte não pagará, não é obrigado a 
satisfazê-lo, ainda que o tributo conste da lei 
tributária anterior". 

Portanto, a exigência do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal é a de que a autorização conste no 
Orçamento da República. 

Os outros julgados, e a jurisprudência, 
segundo afirmava o grande Presidente da Côrte 
Francesa, não devem modificar a doutrina, mas deve 
a esta se ajustar, porque é a doutrina que deve 
imperar na formação do direito. 

Vejamos agora o célebre Acórdão, hoje 
invocado na Comissão de Constituição e Justiça, em 
que se sustentou que era possível cobrar o tributo 
sem a coincidência da autorização e da lei que o 
criou. 

Diz o eminente relator, citando o Egrégio 
Presidente daquela Côrte, que: 

"O Poder Público não criou, positivamente, 
nenhum tributo para a sua incidência ser, de modo 
obrigatório, autorizada em futura lei orçamentária; 
criou, apenas, um adicional, atingindo alguns tributos 
previstos na lei do orçamento. Em verdade, o 
adicional, como disse o Sr. Ministro Orozimbo 
Nonato, pede um acessório do principal; êle está 
aderindo, prendendo-se, vinculando-se a um impôsto 
principal, que é o impôsto a que êle se reporta. 
 

– Tendo em vista êsse conceito, não se pode 
considerar o adicional como um verdadeiro tributo 
que devesse ficar condicionado à prévia autorização 
orçamentária". 

E daí entra "em divagações de Direito Civil, 
sustentando que o acessório segue a sorte do principal. 
Mas, vejam bem, Senhores Senadores, – trata-se de um 
impôsto acessório, trata-se de um impôsto adicional. 
Ainda tergiversando o Tribunal, sentindo que a sua 
decisão contrariava os postulados constitucionais, o 
Ministro Nelson Hungria envereda por outro caminho. 

Alega que êsse tributo, que era do Estado de 
V. Exa., Senador Kerginaldo Cavalcanti, precisava 
ser cobrado para que se atendesse às populações 
famintas do Nordeste. Então, aventou a hipótese da 
calamidade pública; sôbre essa hipótese, se deteve 
e, no final do seu voto, teve aquela expressão, que 
demonstra que êle desejava fugir à realidade jurídica 
e atender ao imperativo social, quando afirma: 

"Salus publica suprema lex est". 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Chamado à colação por V. Exa., quando me 
deliciava com sua brilhante preleção de Direito Civil e 
Direito. Constitucional, recordei-me de antiga 
parémia jurídica: "Exceptio strictissimi juris". 
Realmente, o Ministro Nelson Hungria, para sair da 
dificuldade valeu-se dêsse velho brocardo jurídico. A 
calamidade pública, dentro da nossa sistemática 
constitucional é uma excepção que poderíamos 
chamar até – como chamamos urgência 
urgentíssima – exceção excepcionalíssima. Daí a 
tangente pela qual enveredou brilhantemente aquêle 
magistrado. 
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O SR. DANIEL KRIEGER: – O outro acórdão 
citado, não se afasta da tese que venho sustentando. 

Diz êle: 
"Estamos em face do Orçamento que manda 

cobrar o tributo que consta da lei". 
Quer dizer, todos os acórdãos do Supremo 

Tribunal Federal exigem autorização para que os 
tributos possam ser cobrados, pôsto que, como disse 
o eminente Relator, Ministro Arthur Marinho, é a 
inscrição no Orçamento que dá vida à lei e possibilita 
a sua execução. 

Sr. Presidente, êsses julgados interpretados 
como o foram, não socorrem a tese com que se 
pretende acobertar essa inconstitucionalidade 
manifesta, do projeto que se quer que o Senado da 
República aprove. 

Sôbre essa matéria falou com a autoridade e 
o brilho que lhe são imanentes o Instituto dos 
Advogados do Brasil. Sabem V. Exas. que a 
Ordem é o órgão disciplinador da classe e o 
Instituto, o órgão cultural. Pois bem, são os 
advogados que pertencem ao Instituto 
naturalmente selecionados pelos seus méritos; é o 
próprio Presidente dessa Instituição que vem, 
perante o Senado da República, proclamar que a 
lei que se quer que o Senado aprove é profunda e 
visceralmente inconstitucional. 

A liberalidade e a dignidade do Vice-Presidente 
do Senado da República fêz com que êsse parecer 
fôsse imprimido, a fim de que todos os Senadores da 
República tivessem dêle conhecimento e pudessem 
julgá-lo de plena consciência. No entanto,  
Sr. Presidente, Senhores Senadores, a Constituição 
clara, diáfana, transparente, de uma claridade de sol a 
pino, não há de penetrar nas consciências. A lição dos 
juristas eméritos e eminentes, que envelheceram na 
meditação e no estudo – como meu ilustre conterrâneo 
Carlos Maximiliano, que chegou ao cume da 
 

vida coberto de glória do saber, tendo uma bagagem 
jurídica que o recomenda à admiração de todos os 
brasileiros, – essa lição de nada valerá. Também a 
opinião de Temístocles Cavalcanti, Procurador Geral 
da República, sabedor do Direito, nada vale, nada 
expressa, porque, – dolorosamente esta é a verdade 
– não se podem convencer aquêles que não se 
querem convencer da verdade. 

Em determinados momentos – dizia Eça de 
Queiroz, com profunda propriedade – uma idéia só 
pode entrar com uma bala. Ora, Senhor Presidente, 
não podemos usar bala no convívio ameno e 
afetuoso dos Senadores da República. 

É, pois, flagrantemente inconstitucional êste 
projeto. Já não quero citar a opinião do Professor 
Aliomar Baleeiro que, com o vigor de seu 
temperamento, com a fôrça de sua dialética, fulmina 
de forma decisiva as duas modalidades, afirmando 
que não se pode autorizar quando não existe lei 
anterior, porque não se pode autorizar o que não 
existe e não se pode cobrar impôsto que não esteja 
inscrito no Orçamento da República. 

Senhores Senadores, o eminente Juiz norte-
americano Patterson, dizia que o Legislativo e o 
Executivo são criaturas da Constituição, dela 
haurem o seu poder e a sua existência. Sem ela 
não podem sobreviver, porque não há Poder 
Legislativo sem Constituição, nem Poder Executivo 
constituído sem Constituição; pode haver é 
ditadura. 

Pois bem, Sr. Presidente, eu queria fazer uma 
advertência que não será – como diria Rui Barbosa – 
raiva desaçaimada, mas correção fraterna. Cuide-se o 
Legislativo e cuide-se o Executivo – e neste momento 
assenta muito bem o aviso – de violarem, como  
o estão fazendo, a Constituição da República, porque  
o seu poder tem suas origens e legitimidade  
nesta Constituição e tôda vez que êles contra 
  



– 329 – 
 
ela se colocarem, estarão aluindo os fundamentos da 
sua legitimidade. 

De que maneira, Sr. Presidente e Senhores 
Senadores, poderá o Congresso que não respeita a 
Constituição, invocá-la? Como poderá um Presidente 
da República que tem a volúpia de violar a 
Constituição, invocar sua proteção? 

Seria, Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
um grande contrasenso. 

Podem votar essa lei, essa lei que vai asfixiar 
o povo, essa lei que vai fazer extravasar a gôta, que 
vai vencer a tolerância e o poder de sacrifício do 
povo brasileiro. Estamos chegando a um ponto em 
que não é mais possível arrancar dos que trabalham, 
para empregar em super-investimentos. 

Há dias, eu lia um artigo do Ministro Eugênio 
Gudin, que dizia que só não reconhecem, só não se 
apercebem da difícil situação que estamos vivendo, 
o Presidente da República e os áulicos que o 
cercam. É preciso, Sr. Presidente, que nestas horas 
se diga a verdade, tal como deve ser dita, na 
esperança, embora vã, de que ela encontre 
ressonância no coração e na consciência dos 
homens que governam o Brasil. 

Agora, Sr. Presidente, como remate às minhas 
considerações de ordem constitucional, direi que 
ainda que se aceite a tese esdrúxula! – esta sim é 
esdrúxula! – de qualquer aumento poder ser cobrado 
sem estar inscrito no Orçamento da República, nem 
assim se poderá admitir a. exigibilidade do Impôsto de 
Consumo, porque a referida lei não aumenta tributos, 
altera o sistema. O Impôsto de Consumo em vez do 
critério específico, adota o critério ad valorem. Êsse 
impôsto que tem coisas profundamente revoltantes, 
êsse impôsto, Sr. Presidente, que se insurge contra  
a limpeza, êsse impôsto que tabela a pasta de dentes, 
êsse impôsto que tabela o sabonete, como se  
os homens e mulheres devessem ficar proscritos de 
 

fazer a mais rudimentar higiene. Êsse impôsto ad 
valorem atenta contra os interêsses dos Estados de 
que somos representantes, porque todo mundo 
sabe, porque ninguém ignora que a espinha dorsal 
da receita dos Estados se constitui do impôsto de 
vendas e consignações. Vamos, portanto, 
estabelecer uma duplicidade de impostos ad valo-
rem, mais do que isso, vamos estabelecer uma 
forma tríplice, porque muitas Prefeituras da 
Federação brasileira já adotaram êsse critério no 
Impôsto de Fiscalização, encontraram amparo às 
suas desmedidas pretensões no Poder Judiciário da 
República. 

Razão tinha, portanto, o grande evangelizador 
da República quando afirmava que a primeira 
República fracassara porque lhe faltara o apoio do 
Poder Judiciário, que não estivera à altura do regime 
que os constituintes haviam adotado. Agora, o Poder 
Judiciário, por êste ou por aquêle motivo, tem se 
transformado num defensor das reivindicações do 
Govêrno, esquecido de que a Constituição é a 
suprema lei e que diante dela, sômente dela, todos 
devemos nos curvar, porque exclusivamente ela tem 
o poder de dirigir os destinos da Pátria. 

Sr. Presidente, tem ainda êsse nefasto 
impôsto uma outra característica que o torna 
completamente inadmissível e inaceitável: é que se 
tributam as matérias primas, cometendo-se 
verdadeiro crime contra as regiões subdesenvolvidas 
do País, para que os impostos sejam descontados 
no final. 

Mas, pergunto: os pobres Estados produtores 
apenas de matéria prima, que não a transformam, 
pagarão impôsto que será descontado depois dos 
ricos e dos poderosos quando houver a 
transformação da mercadoria? 

E somos nós, Sr. Presidente, os udenistas, 
acusados de favorecer os ricos e combater os pobres! 
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Não! Não favorecemos os ricos nem 
combatemos os pobres por que temos o nosso lema 
que é o de servir o País integralmente, sem dividi-lo 
em classes, porque, estas, no regime democrático, 
não devem existir; a única divisão é entre o bem e o 
mal. 

Há os que servem e os que desservem; os 
que amam a Pátria e os que a desamam, os que 
põem seus interêsses acima da coletividade e os que 
põem acima de tudo os interêsses supremos da 
Nação. 

Neste bloco se situa a União Democrática 
Nacional. 

É preciso que se diga com ênfase que, nesta 
Casa e em toda parte, não servimos senão aos 
grandes ideais do País que são o de vê-lo livre, pois 
não concebemos sociedade sem liberdade, nem 
admitimos pátria sem grandeza. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
chegamos ao final do nosso trabalho. Dei a êle tudo 
que podia dar do meu temperamento e da minha 
emoção. Sou um homem que me dou inteiramente 
às coisas. Keyserling já catalogou os homens em 
duas categorias: os que se dão e os que recebem. 
Sou daqueles que se dão integralmente quando têm 
um ideal a defender, quando têm uma causa a 
patrocinar, quando têm uma esperança a transmitir. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, votem 
essa lei inconstitucional, votem essa lei prejudicial 
aos interêsses do País. Votem! 

O Presidente da República, num sofisma que 
não é digno: dêle, porque o Chefe da Nação, deve 
sempre pairar acima dos sofismas, condicionou a 
concessão do abono ao aumento de impostos. 

Sr. Presidente, sabia eu que para dirigir o meu 
País, o homem que a sua mais alta magistratura 
ascendesse, devia, pela sua retidão moral, considerar-se 
imune aos ataques de quem quer que fôsse. Vejo,  
no início, o Marechal Deodoro, cheio de glórias e  
de desprendimento, quando se recusou a perse- 
 

guir os negros dizendo que o Exército brasileiro 
tinha, por missão, defender a Pátria e não  
ser capitão de mato. Depois, Floriano, cuja vida é 
um exemplo de probidade, de valor e de 
desprendimento, êle recebeu de Caxias a missão 
de levar para o mais acêso do ataque um 
batalhão que não se comportara bem, para  
que fôsse dizimado e postou-se à frente  
dêsse batalhão. Caxias interpelou-o: "... por que 
fizestes isso? A ordem não era para que assim 
agisses". 

Êle respondeu, "a última parte da ordem um 
homem de honra não podia cumprir". 

Depois, Campos Sales, Rodrigues Alves, 
Afonso Pena, Arthur Bernardes, Epitácio Pessoa, 
Eurico Gaspar Dutra, e até Getúlio Vargas. Posso 
citar êste último, apesar das profundas 
divergências que dêle me separaram, não 
obstante o grande afeto pessoal que a êle me 
ligava, porque, amigo foi do meu pai: eu herdei 
essa amizade que êle e eu, em campos opostos, 
soubemos conservar. Depois, e seria covardia 
minha, Sr. Presidente, se não mencionasse o 
homem do Rio Grande do Norte que o Senador 
Mem de Sá nestes dias disse com profunda 
propriedade, que subiu pelos seus defeitos, mas 
que foi apeado pelas suas virtudes. 

Pois bem, nesse mesmo estilo, nessa mesma 
veneração, nesse mesmo respeito, nesse mesmo 
acatamento eu quisera tratar o eminente Presidente 
da República, o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Mas eu sinto e todos sentem que o País começa a 
rolar num declive, e se S. Exa. não receber 
advertências muito fortes, ninguém poderá deter 
essa caída, que se processará com uma rapidez 
incontida. 

O Sr. Juscelino Kubitschek deve esquecer, 
por pouco tempo, a menina dos seus olhos;  
deixe um pouco Brasília, para pensar no  
Brasil. Brasília é uma parte do País, 
  



– 331 – 
 

e o Brasil é o todo, entregue à sua guarda, à sua 
salvaguarda e à sua justiça. 

Pois bem, Sr. Presidente, quero dirigir um 
veemente apêlo ao ilustre Presidente da República, 
para que êle se coloque no pedestal dos seus 
antecessores, para que êle aja tendo por 
inspiração o amor do Brasil, o amor das instituições, 
pois êste País, sem as instituições democráticas, 
não seria o que é, porque o que dá beleza e 
encantamento a uma nação é o seu sistema 
jurídico. 

Ninguém deseja conviver, e nem mesmo 
pode conviver, num estado de fato. O estado  
de direito, Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, é o estado ideal do homem civilizado. 
Lutemos, portanto, para que o País permaneça  
no estado de direito, assegurado a todos os  
que aqui habitam um nível de vida compatível  
com a dignidade humana. (Muito bem; muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Durante o discurso do Senhor Daniel Krieger, 

o Sr. Victorino Freire deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Apolônio Salles. 

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

Durante o discurso do Senhor Attílio Vivacqua, 
o Senhor Apolônio Salles deixa a Presidência, 
assumindo-a o Senhor Domingos Vellasco. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. OTHON MÄDER (*): – Sr. Presidente, o 

projeto ora em discussão já foi examinado  
sob os seus diversos aspectos, e o Senado  
ouviu o pronunciamento de um jurista de renome, 
como o eminente Senador Daniel Krieger. Sua  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Excelência estudou o projeto sob o seu aspecto 
constitucional, e concluiu pela sua 
inconstitucionalidade. 

Não vou examinar o projeto sob êsse aspecto, 
porque me falta competência para tanto. Desejo, 
porém, analisá-lo sob o ponto de vista da conveniência 
e dos seus reflexos na economia do País. 

A inconstitucionalidade da proposição ficou 
exuberantemente provada. Nós mesmos somos 
testemunhas, nestes oito anos que aqui estamos 
nesta Casa, de que nenhum projeto de lei tributária 
foi aqui votado, para ser cobrado o impôsto no ano 
seguinte, que não constasse do Orçamento daquele 
ano. Foi um princípio sempre mantido no Senado. 
Quantas vigílias fizemos para completar a votação 
de projetos que pudessem ser incluídos no 
Orçamento, porque só assim, entendíamos nós, 
Congressistas, poderia o impôsto ser cobrado. 

É, portanto, tradição do Congresso Nacional, da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
Agora, tenta-se quebrar a tradição, modificando 
completamente princípio sempre respeitado – o de que 
nenhum tributo poderá ser cobrado se não constar da 
Lei de Meios do ano em que vai ser feita a cobrança. 

Sr. Presidente, parece-me que esta 
modificação profunda, radical, é uma volta completa 
na interpretação que sempre demos às leis 
orçamentárias e às leis tributárias. 

É, portanto, estranhável que, neste memento, 
se defenda neste recinto interpretação inteiramente 
oposta àquela a que estávamos acostumados a 
sustentar e que encontrava perfeito apoio nas 
nossas leis e, principalmente, na Constituição. 

Sempre entendemos nenhum impôsto poderia 
ser cobrado se não constasse da lei orçamentária 
daquele ano. 

E é muito justa, portanto, a defesa que  
fazem agora os nossos constitucionalistas,  
de que esta lei, se fôr votada, não poderá ter apli-  
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cação. É um princípio que deve ser mantido, porque, 
se não o respeitássemos, faríamos com que de hoje 
em diante os contribuintes do País fôssem 
surpreendidos de uma hora para outra com impostos 
novos, alterações e majorações de taxas já 
constantes da proposta orçamentária. 

Sr. Presidente, também penso, embora não 
tenha cultura jurídica para justificá-lo, que aquêle 
princípio sustentado desde a Constituição de 1946, é 
o certo; nenhum impôsto poderá ser cobrado se não 
constar da Lei de Meios correspondente àquele ano. 

Além dêsse vício de inconstitucionalidade, o 
projeto ora em discussão ressente-se de muitas 
falhas. 

Um dos grandes inconvenientes de que se 
reveste o tributo que se quer majorar é o da sua 
transformação, para ser cobrado pelo sistema ad 
valorem. 

Já se disse aqui, esta noite, que êsse impôsto 
implicará bi-tributação e, poder-se-ia dizer, tri-
tributação, pois já é cobrado pelos Estados sob a 
forma de impôsto de vendas e consignações, 
proporcionalmente ao valor do produto; é sua 
primeira taxação. 

Por outro lado, muitas Prefeituras Municipais 
adotam, na cobrança do impôsto de licença e no de 
indústrias e profissões, municipais, a base ad 
valorem. Hoje, é comum, inclusive no meu Estado – 
a cobrança do impôsto de indústrias e profissões na 
base do valor das vendas, isto é, no montante das 
vendas feitas pelo comerciante, ou industrial, durante 
o ano. Agora, o Govêrno Federal transforma êste 
impôsto, específico, em tributo ad valorem, de modo 
que as mercadorias passarão, ao serem adquiridas, 
por três tributações semelhantes. 

Sr. Presidente, evidentemente, vem ferir a 
nossa Lei Magna que proíbe, terminantemente, a bi-
tributação. Interessa, portanto, até aos Estados,  
dos quais somos representantes nesta Casa. 
Posteriormente, com medida judicial pode-  
 

rão os Estados ser sacrificados porque a União está 
cobrando já êste impôsto na base ad valorem e esta 
cobrança do Estado vem incidir pela segunda vez. 
Nestas condições, pode ser prejudicado na 
cobrança do impôsto genuinamente seu, 
legìtimamente seu, de vendas e consignações. 

Sr. Presidente, a gravidade, porém não está 
só em que o impôsto vai ser cobrado três vêzes 
sôbre os mesmos produtos. Vou ler trecho da 
exposição feita pela representação da União 
Democrática Nacional na Câmara dos Deputados a 
que consigna quatro itens cuja leitura vou proceder 
e, pelos quais se verificará como é injusto e 
improcedente o impôsto cobrado na base ad 
valorem. 

O primeiro argumento foi invocado pela União 
Democrática Nacional na Câmara dos Deputados 
para se colocar inteiramente em posição a  
êste projeto, combatendo-o da forma por que o 
combateu: 

1º) O critério ad valorem na realidade 
brasileira vem atentar contra o princípio consagrado 
em Direito Fiscal, adverso à dupla tributação, ou 
"bis in idem". No Direito Fiscal Brasileiro 
estabelecida por legislação federal existe a 
cobrança pelos Estados do impôsto ad valorem de 
vendas e consignações. Taxar, também, ad valorem 
o impôsto de consumo significa onerar a vida 
nacional, com a maior repercussão no nível do 
custo da vida com mais um ônus relacionado com 
os preços. 

Desde que o maior ônus dos orçamentos 
individuais e mesmo a retratação do estado 
inflacionário em que vivemos, fizer essa introdução 
de um novo ônus tributário relacionado com  
os preços, é inquestionàvelmente contribuir  
para o agravamento da inflação. Além disso  
a taxação em função do valor constitui o grave  
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precedente do desrespeito àquilo que uma política sã 
de natureza tributária, condena e proscreve no 
sistema moderno de taxação: a dupla tributação ad 
valorem. 

O segundo argumento é o seguinte: 
"O sistema previsto no projeto de reforma do 

impôsto de consumo de contribuição por meio de 
registro em conta corrente da obrigação tributária vai 
colocar a serviço da fiscalização uma soma enorme 
das atribuições para o contribuinte, contrariando 
igualmente a regra do direito fiscal de que não 
devem ser criadas dificuldades ao contribuinte para 
efeito da melhor fiscalização dos tributos. Afora isso 
a mudança da taxação específica para um sistema 
ad valorem de contabilização forçada por parte do 
contribuinte transforma o impôsto em sua nova 
modalidade num ônus real sôbre a vida econômica 
das emprêsas, tendo por conseqüência o 
encarecimento da circulação daquilo que é essencial 
à vida econômica do País, com a repercussão mais 
grave do agravamento do custo da vida, já que como 
sempre buscará o contribuinte no preço a cobertura 
para os seus novos encargos, em detrimento 
exclusivo do consumidor". 

É mais um argumento de grande valor 
invocado na exposição da União Democrática 
Nacional, pois que na realidade, aumentando o 
número de funcionários que têm que cuidar do 
impôsto, do tributo dentro da firma ou da casa 
comercial naturalmente. Sr. Presidente, êste novo 
encargo acarretará maiores despesas que farão com 
que o custo da mercadoria se eleve, e quem vai 
pagar no final das contas é o próprio consumidor, já 
tão punido por outras formas. 

Em terceiro lugar, cita a União Democrática 
Nacional êsse novo inconveniente no projeto: 

"Dentre as inovações do projeto de reforma do 
impôsto de consumo, se encontra o gravame novo 
de matérias primas, com o duplo intuito de auxiliar a 
fiscalização junto aos grandes estabelecimentos de 
transformação, e a elevação das contribuições para 
o Fisco, recaindo muitas vêzes em produtos de 
influência decisiva no custo da vida e sem que tenham 
sido precedidos êsses novos gravames de estudos 
adequados da capacidade contributiva dos setores 
respectivos. Exemplo dentre outros é formado pelo 
setor de couros e sua indústria de artefatos. 

Aí, Sr. Presidente, está um dos maiores 
inconvenientes da lei do Impôsto de Consumo, e que 
recairá como um gravame exatamente sôbre os 
Estados mais pobres, subdesenvolvidos; vale dizer, 
sôbre um grande número dos Estados do Brasil. 

Atentem Senadores, representantes dos 
pequenos Estados, dos Estados pobres, daqueles 
que, geralmente, apenas fornecem matéria prima 
para as indústrias de transformação das unidades 
mais ricas, para êsse aspecto da proposição: os 
seus Estados serão os mais prejudicados, pois que o 
projeto cria agora também um impôsto sôbre a 
matéria prima, até então isenta. Passará agora a 
matéria prima também a ser taxada e, 
conseqüentemente, os gravames vão aumentar. 

Essa circunstância, Sr. Presidente, não pode 
deixar de interessar – repito – os representantes dos 
pequenos Estados, dos que vão sofrer tributação 
direta nos seus produtos primários. 

Em quarto lugar; Sr. Presidente, temos mais um 
argumento forte e decisivo, contrário à criação ou à  
  



– 334 – 
 

majoração do Impôsto de Consumo, tal como 
previsto no Projeto nº 220. 

No quadro perigoso das nossas 
desigualdades internas, em que se colocam zonas 
de economia próspera e forte em contraposição a 
uma maioria de Estados de economia fraca, em 
condições do mais deplorável subdesenvolvimento, 
o sistema ad valorem, que se quer introduzir em 
nosso Direito Fiscal para o Impôsto de Consumo, 
vai contribuir para a acentuação das desigualdades 
internas, uma vez que a taxação das matérias 
primas representará encargo novo para as regiões 
da maior penúria econômica, cujo valor de 
contribuição sofrerá redução, quando da taxação 
sôbre os produtos finais, resultantes da 
transformação daquelas matérias primas. Ao lado 
do encarecimento do custo da vida, em têrmos de 
anulação de qualquer benefício que pudesse ser 
esperado das elevações salariais, teremos 
agravada no quadro nacional a posição das zonas 
de economia pobre, ou subdesenvolvidas, 
completando, por coincidência, um duplo e grave 
mal, do empobrecimento maior de algumas para o 
elastecimento da posição vantajosa de outros. 
Afora isso, dentro dos próprios Estados de 
economia forte, a taxação das matérias primas 
como artifício do aumento das alíquotas finais  
em que devam incidir os produtos, passar-se-á  
a criar um ônus principal sôbre atividades  
primárias que até aqui não sofriam taxação, tudo 
contribuindo para agravar a situação dos 
econômicamente fracos, em benefício dos mais 
fortes. 

Já assinalei, Sr. Presidente, êsse  
aspecto odioso do projeto, que vem  
pôr em confronto, em emulação as  
 

economias dos Estados fortes e dos mais fracos, 
colocando em desvantagem aquêles que são 
produtores apenas de matérias primas, pois que vão 
ser essas matérias primas agora gravadas com ônus 
que antigamente não existiam. 

É, portanto, Sr. Presidente, de se levar em 
conta êste argumento, pois que êle viria, ainda mais, 
agravar o desnível que já existe entre as diversas 
regiões do Brasil: as regiões econômicamente mais 
ricas e aquelas que, infelizmente, são mais pobres. 

Essa argumentação, Sr. Presidente, penso 
que é de grande importância e deve ser levada em 
consideração, para que se rejeite êste projeto que 
aumenta o Impôsto de Consumo. Já outros oradores 
fizeram sentir que o projeto, se aprovado, agravará 
extraordinàriamente o custo da vida. Não é fato, 
como se disse a princípio, que apenas alguns artigos 
seriam atingidos. 

Não, Sr. Presidente, dos que hoje estão 
taxados, uma grande parte vai ser majorada e outros 
muitos, que, até então, não sofriam taxação alguma 
do Impôsto do Consumo, passarão a pagar, daqui 
por diante, taxas relativamente pesadas, que vão 
influir no custo e, portanto, contribuir para elevação 
maior do custo da vida, que já está insuportável. 

Mas, Sr. Presidente, outro aspecto a considerar 
é que, quando debatemos, aqui;, no Plenário, a 
majoração dos impostos, empregamos um argumento 
já usado pela União Democrática Nacional, nos 
debates da Câmara dos Deputados: – é que bem 
pode o Govêrno aumentar os vencimentos dos 
funcionários civis e militares sem recorrer a novas 
taxações, porque aumentando os impostos provoca-
se o encarecimento de vida, de modo que aquilo que 
entra por um lado, no bôlso do funcionário, sai pelo 
outro, e dessa maneira não se beneficia a ninguém. 

Outro argumento, também de  
grande valia, é o de que não seria  
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necessário nenhum aumento de impôsto para se 
estabelecer o equilíbrio orçamentário. O Govêrno 
tem grande número de despesas supérfluas, 
desnecessárias e perfeitamente adiáveis. Podia 
êle fazer um plano de economia e cortar a fundo 
essas despesas tôdas. Nós que vivemos neste 
Brasil, que viajamos por tôda a parte, que estamos 
em contato quase que diário com tudo o que se 
relaciona com serviço público do País temos 
oportunidade de apreciar quanto dinheiro público 
se esbanja por êsse Brasil afora, quanto dinheiro é 
pôsto fora sem nenhum interêsse, sem nenhuma 
vantagem, sem nenhuma reprodução. Isso vemos 
a todos os momentos, e se houvesse uma 
fiscalização severa, rigorosa da aplicação dos 
dinheiros públicos, sem dúvida poderíamos fazer 
economias que cobririam com sobras o aumento 
de despesas que o Govêrno porventura tenha que 
fazer. 

Também na arrecadação dos tributos, quanto 
dinheiro se evade, quantos impostos deixam de ser 
carreados para os cofres públicos, pois não só o 
sistema de arrecadação é deficiente, como em 
muitos casos nós nos debatemos com a 
desonestidade que existe por tôda a parte. 

Entretanto, não vemos, da parte do Govêrno, 
nenhum esfôrço sério, rigoroso, no sentido de  
acabar com a evasão das rendas públicas,  
quer direta, quer indiretamente. Temos notícias 
constantes de denúncias que são apuradas. Os 
responsáveis são apontadas, e nenhuma punição 
recebem para, ao menos, servir como exemplo a fim 
de evitar que se torne hábito a subtração dos 
dinheiros públicos. 

Há pouco tempo, tivemos conhecimento  
dos escandalosos desvios de dinheiros do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
sem que qualquer providência fôsse tomada.  
Ao que se sabe, há um relatório sôbre o assunto 
feito pelo Chefe da Casa Militar da Presidên-  
 

cia da República, no qual se apontam falcatruas e 
seus responsáveis. O relatório, no entanto, está 
esquecido, naturalmente, porque envolve políticos 
importantes vinculados em transações ilícitas com 
dinheiros públicos. 

Assim procede o Govêrno; não punindo os 
responsáveis por essas falcatruas, impossibilita que 
a arrecadação se faça honestamente; 
conseqüentemente, estimula a desonestidade, e a 
evasão cada vez maior das rendas públicas. 
Comenta-se até oficialmente, pela voz de um dos 
Diretores do Departamento do Impôsto de Renda, 
que, se o Brasil conseguisse cobrar todos os 
impostos, poderia dobrar a sua arrecadação. É 
testemunho valioso de alguém que conhece 
perfeitamente o assunto e sabe que os impostos têm 
sido sonegados da maneira mais ecandalosa 
possível, sem que providências sejam tomadas. 

Os sonegadores continuam cada vez mais 
impunes. 

Tivemos conhecimento, de outros escândalos, 
êsses na Comissão de Valorização da Amazônia. 
Apurados ali desvios de dinheiros públicos; 
clandestina e desonestamente aplicados em outros 
fins, o culpado foi apontado e, da mesma forma, 
nenhuma providência se tornou até o momento; ao 
contrário, o responsável foi premiado com uma 
viagem aos Estados Unidos para, segundo dizem, 
escolher máquinas para a Fábrica Nacional de 
Motores. 

Premiando os sonegadores e aquêles que 
desviam os dinheiros públicos, é que o Govêrno quer 
melhorar a arrecadação. Não é possível! Esta não é 
a melhor forma de se aperfeiçoar o aparelho 
arrecadador do País. Temos de agir com segurança 
e dràsticamente, demitindo os culpados a fim de 
sanear o corpo arrecadador da União. 

Isso, porém, não se faz, e, assim não  
é possível aumentar-se a arrecadação. Entretanto, 
se fiscalizarmos melhor a arrecadação, estou  
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certo de que a receita aumentará muito, e 
poderemos praticar a verdadeira justiça. Na 
realidade, apenas uma pequena minoria paga 
impôsto cada vez mais pesado; a grande maioria, 
composta de homens que vivem de especulação, de 
espertezas, nada paga, sendo sempre beneficiados, 
porque, quanto mais alto forem os impostos, maior 
será o lucro dêsses sonegadores de impostos. 

Era preciso, Sr. Presidente, que o Govêrno 
mudasse de orientação; era preciso que tivesse e 
demonstrasse o desejo honesto e sério de melhorar 
a arrecadação. Dessa forma, já teria o suficiente 
para cobrir qualquer deficit que porventura viesse a 
aparecer. Não seria necessário lançarmos mão de 
projeto como êste sob todos os pontos de vista, 
antipático e inconveniente, porque vai sobrecarregar, 
ainda mais, o custo de vida daqueles que já vivem 
com tanta dificuldade, daqueles que quase já não 
podem mais viver. 

Como eu disse, ainda há poucos dias, existem 
inúmeras famílias, hoje, no Brasil, e, especialmente, 
no Distrito Federal, que já não têm mais recursos 
para comprar alimentação e a vão reduzindo, cada 
vez mais, a ponto de comerem uma só vez por dia. 
Tal situação, vai-se agravando cada vez mais. 
Dentro de pouco, a miséria será geral, e, então, virão 
as convulsões sociais, os perigos, que aí estão 
iminentes, êsses perigos de que estamos sempre 
falando, mas que não avaliamos realmente a quanto 
podem ir ou o que poderão causar. Poderão até 
destruir completamente o regime e levar nossa Pátria 
a uma convulsão social de conseqüências 
imprevisíveis. Tudo isso tem sido dito e para tudo se 
tem reclamado atenção. 

Também se afirma, que essas leis tributárias e 
fiscais de excessivo arrôcho, excessivamente 
extorsivas é que estão promovendo o encarecimento 
da vida. Não tanto, Senhor Presidente. Há influência de  
 

outros fatôres, mas principalmente a tributação e as 
leis fiscais é que estão encarecendo, cada vez mais 
a vida no Brasil. 

Sr. Presidente, tenho em mãos o trabalho 
escrito há pouco tempo por eminente economista 
brasileiro, agora novamente eleito Deputado Federal 
pelo Estado de São Paulo e um dos homens mais 
estudiosos da questão tributária – o Deputado 
Hamilton Prado. É Sua Excelência muito conhecido 
nos meios econômicos e financeiros, tendo 
excelentes obras sôbre economia, e especialmente 
no setor da tributação. 

Diz o eminente paulista na sua publicação: O 
Estado, o Cidadão e o Custo de Vida": 

"Creio poder dizer-lhes que a felicidade 
material, decorrente da prosperidade econômica, 
mede-se pelo grau de satisfação e tranqüilidade dos 
cidadãos e, nesse sentido, pergunto: estão os 
cidadãos, no Brasil, mais tranqüilos e mais satisfeitos 
hoje, com as suas condições de vida, do que 
estiveram no passado? 

Tenho feito essa indagação em muitos  
meios, e, afora alguns círculos restritos de 
indivíduos em que a renda e o lucro têm crescido 
surpreendentemente, por supervalorização da 
mercadoria, da propriedade ou do serviço com  
que nesses círculos se negociam, de maneira geral, 
em todos os demais só tenho notado inquietação, 
intranqüilidade, insatisfação. O mais grave, nos 
resultados de tais indagações, é verificar-se que as 
queixas dizem respeito ao encarecimento excessivo 
dos gêneros alimentícios de consumo essencial, 
dos aluguéis, dos preços das construções, do 
encarecimento dos remédios, do calçado, das 
roupas, dos serviços médicos, dentários, do  
ensino e outros que são fundamentais para o  
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bem-estar e a tranqüilidade do cidadão. Em todos 
êsses círculos há queixas de que se está sendo 
obrigado a reduzir as despesas e suprimir a 
aquisição de utilidades ou serviços que antes se 
consumiam. Só assim se equilibram os orçamentos 
domésticos". 

S. Exa. atribui êste encarecimento, 
principalmente às leis que foram votadas nos últimos 
anos. 

Acrescenta: 
"As verdades são sempre as mesmas e 

como tal reconhecidas pelos que as procuram no 
decorrer dos séculos e dos milênios. E, já na 
Antiguidade, T'ai T'sing, Imperador a cuja 
sabedoria se atribui ter criado as condições para 
que então a China alcançasse um milênio de 
prosperidade, solicitado para implantar leis mais 
severas, disse: "Se eu diminuir as despesas, aliviar 
as taxas, só nomear funcionários honestos, o povo 
terá mais abundância e o crime diminuirá muito 
mais do que com a imposição das mais severas 
penas." 

Sr. Presidente, quer dizer que, há milênios, já 
os governantes sabiam que a felicidade do povo está 
em diminuir as despesas, aliviar as taxas e nomear 
sòmente funcionários honestos. 

Tal, ainda hoje, não é feito; porém, já naquele 
tempo êles sabiam da necessidade de se proceder 
assim. 

Pois bem, Sr. Presidente, infelizmente 
perseveramos no caminho do êrro porque, cada vez 
mais, nossas despesas aumentam e descobrimos 
funcionários desonestos e sobrecarregamos os 
contribuintes com novas taxações. 

A conclusão a que afinal chegou  
o Sr. Hamilton Prado, na sua conferência, é a 
seguinte: 

"Ação Anarquizaste cia Política Fiscal.  
Temos insistido em muitas de nossas palestras  
 

sôbre a ação anuladora que a falta de tal 
coordenação provoca sôbre as medidas 
governamentais..." 

Sr. Presidente, sendo evidente a falta de 
número no Plenário, para prosseguimento da 
sessão, pediria a V. Exa. me considerasse inscrito 
para amanhã, a fim de ultimar minhas 
considerações. 

Durante o discurso do Senhor Othon Mäder, o 
Sr. Domingos Vellasco deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. tem razão. 
Não há, evidentemente, número no Plenário para 
prosseguimento dos trabalhos. Não havendo V. Exa. 
esgotado o tempo de que dispõe, continuará com a 
palavra na sessão de amanhã. 

O SR. OTHON MÄDER: – Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Convoco os Senhores 
Senadores para uma sessão extraordinária amanhã, 
às 10 horas e 30 minutos, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Continuação da discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 1958, que altera 
a legislação do Impôsto de Consumo e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 4º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimeno nº 595, de 1958, do Sr. Filinto Müller e 
outros Senhores Senadores, aprovado na sessão 
anterior) tendo pareceres favoráveis das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Economia e de 
Finanças. 

2 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 596, de 1958, do Sr. Lameira 
Bittencourt e outros Senhores Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 4º, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 226, de  
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1958, que modifica a Consolidação das Leis do 
Impôsto de Sêlo, baixada com o Decreto nº 32.392, 
de 9 de março de 1953, e dá outras providências. 

3 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 600, de 1958; do Sr. Lino de Mattos 
e outros Senhores Senadores, solicitando urgência, 
nos têrmos do art. 156, § 4º, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 214, de 1958, que 
aplica aos Prefeitos Municipais, no que couberem, as 
disposições da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, 
que define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo de julgamento. 

4 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 177, de 1958, que altera, sem 
ônus, a Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1958 (incluído em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. 
Senador Freitas Cavalcanti), tendo Pareceres (ns. 
581 e 669, de 1958) da Comissão de Finanças, 
favoráveis ao projeto e à emenda de Plenário. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas. 

 



9ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

Às 10 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias OIympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 

Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
SauIo Ramos. 
Daniel Krieger. – (52). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 52 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Moreira Filho, servindo  

como 2º Secretário, procede à  
leitura da Ata da sessão anterior,  
que, posta em discussão, é sem debate  
aprovada. 

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens 

 
Do Sr. Presidente da República, ns. 213 a 217, 

restituindo autógrafos dos seguintes projetos de lei 
sancionados : 

 
PROJETOS DE LEI DA CÂMARA 
 
Nº 171, de 1958, que autoriza  

o Poder Executivo a abrir, pelo  
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Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cruzeiros 31.400.237,30 para completar 
o pagamento do que é devido à Companhia 
Ferroviária Este Brasileiro; 

– nº 165, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito 
especial de Cr$ 10.000.000,00 para atender a 
despesas de qualquer natureza com a realização do 
III Congresso Internacional das Instituições 
Superiores de Contrôle das Finanças Públicas; 

– nº 173, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 
126.000.000,00, para atender ao prosseguimento 
das obras da Cidade Universitária, da Universidade 
do Brasil, e dá outras providências; 

– nº 184, de 1958, que dispõe sôbre a 
aposentadoria do Aeronauta e dá outras 
providências; 

– nº 85, de 1958, que doa ao Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, 
imóveis e terrenos situados no Distrito Federal, 
pertencentes ao Patrimônio da União. 

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

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

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, orador inscrito. 

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. 
Presidente, o assunto que me traz à tribuna é da vida 
cotidiana de tôdas as grandes cidades. 

Meu objetivo é formular apêlo às autoridades 
dos diversos distritos policiais da Capital Federal,  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

a fim de que dispensem aos menores, que por 
qualquer circunstância sejam encaminhados a essas 
delegacias, um tratamento condizente com sua 
idade, o que significa dizer, mais compreensivo; mais 
humano. 

Refiro-me, Sr. Presidente, a fato recentemente 
ocorrido e noticiado pelos jornais O Dia e A Notícia, 
desta Capital. 

Realizou-se, há poucos dias, no Maracanã, 
uma distribuição de presentes de Natal. O menino 
Jorge Amaral, de apenas cinco anos, naturalmente 
acompanhado de pessoas de sua família, ali 
estivera. Perdeu-se, entretanto, dos familiares e, 
encontrado por três jornalistas, cujos nomes 
declinarei, para que fiquem registrados nos Anais do 
Senado, como homenagem especial pelo carinho 
que dispensaram ao menor, foi encaminhado ao 19º 
Distrito Policial. 

A autoridade responsável, naquele instante, 
pelos serviços policiais, não tomou, porém, 
conhecimento da situação daquela criança de cinco 
anos e, displicentemente, como se o assunto não 
tivesse importância alguma, recomendou aos 
jornalistas fizessem dela o que entendessem mais 
acertado. 

Evidentemente, estava a autoridade policial 
praticando um ato de desídia, de desinterêsse, e que 
poderia, até mesmo, ser classificado crime, em razão 
dos seus deveres funcionais. 

Os jornalistas Laerte Santos, Wilson Lucena e 
Jandiay Tavares, não deram, entretanto, sua missão 
por finda. Compreendendo o drama que deveria 
estar vivendo a família da criança, continuaram na 
peregrinação, à procura de sua residência. Depois 
de percorrerem várias casas, finalmente 
conseguiram localizar a família do menor, 
devolvendo-o, para a felicidade e alegria dos pais. 

Desejo, também, Sr. Presidente, num ato  
de louvor todo especial, mencionar, aqui, o nome  
do funcionário desta Casa – Orlando Pinto  
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de Souza – que se interessou pelo assunto e pediu-
me, com muito carinho, que, da tribuna, registrasse 
as homenagens a êsses jornalistas, o nosso 
reconhecimento de gratidão, como homem público 
que procura ver todos os problemas com o máximo 
de interêsse. 

Foi na residência do funcionário desta Casa – 
repito – Orlando Pinto de Souza, que se passou o 
instante de alegria, em que Jorginho Amaral se 
encontrou com sua família, colocando têrmo a êsse 
episódio, à primeira vista sem maior importância, 
mas que poderia ter atingido muita gravidade e se 
converter num dos muitos casos de rapto de 
menores que já se têm registrado em nossa terra. 

Se, por desgraça, tal tivesse acontecido, a 
responsabilidade inicial seria da autoridade do 19º 
Distrito da Capital Federal. 

Vai, portanto, da tribuna do Senado da 
República, um apêlo às autoridades distritais para 
que, nos casos em, geral, mas, em particular, nos de 
menores perdidos que recorram às Distritais, tenham 
compreensão, vejam os casos com espírito cristão, 
com humanidade, ponham em função – não a 
cabeça da autoridade policial – mas, sim, o coração 
do ser humano que precisa ver, na criança, um 
semelhante que necessita ser amparado e protegido. 
(Muito bem)  

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

Tem a palavra o nobre Senador Victorino 
Freire, terceiro orador inscrito. 

SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. Presidente, 
depois de ouvir o discurso do nobre Senador Gilberto 
Marinho não tenho dúvida em acompanhar a 
argumentação de Sua Excelência. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – A  
exclusão da classe dos tesoureiros do projeto do 
abono é medida que considero discriminatória e 
injusta... 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito bem. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...à  

qual, portanto, não posso associar meu voto.  
Outras classes cujos vencimentos vão a 30,  
40 e até 50 mil cruzeiros, são beneficiadas,  
enquanto que aos tesoureiros, apesar de  
seus vencimentos irem de 13 a 25 mil cruzeiros,  
se nega o benefício porque – alega-se – há um ano 
tiveram aumento. 

Estou de pleno acôrdo, Sr. Presidente,  
com o tópico do "Diário de Notícias" que  
atribui a exclusão dos tesoureiros dêsse  
benefício a revide do Departamento Administrativo 
dos Serviços Públicos pelo fato de haver o 
Congresso Nacional rejeitado o veto do Presidente 
da República ao projeto que elevou seus padrões de 
vencimentos. 

Sou, Sr. Presidente, Membro da  
Maioria, correligionário e amigo do Sr. Presidente  
da República, mas não posso associar-me  
a medidas injustas, odiosas e discriminatórias. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito bem. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Declaro, de 

antemão, que não votarei a favor da exclusão. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 

um aparte ? 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 

prazer. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO:  

– Associo-me à manifestação de V. Exa. 
relativamente ao caso dos tesoureiros. Julgo  
injustiça a exclusão que se faz à classe  
Portanto, embora também pertencente à  
Maioria desta Casa, serei contra essa  
exclusão. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço  
o aparte do nobre colega, Senador Leônidas  
Mello. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que como S. 
Exa., pensará todo o Senado da República. (Muito 
bem), 

O SR. SAULO RAMOS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

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

O SR. SAULO RAMOS (para explicação 
pessoal) (*): – Senhor Presidente, em adição à 
argumentação do Vice-Líder da Maioria, ilustre 
Senador Gilberto Marinho, e já agora também de 
pleno acôrdo.com o pronunciamento do nobre 
Senador Victorino Freire, venho formular apêlo no 
sentido de que o Senado, corrigindo, como lhe 
compete, a Mensagem Presidencial, conceda o 
abono sem restrições, a todo o funcionalismo civil e 
militar. Magistrados, membros do Ministério Público e 
Tesoureiros. 

Além do mais, a exclusão do Ministério 
Público. da Magistratura e de todos aquêles 
compreendidos pelas Leis 3.205 e 3.414, fundada 
em que os mencionados servidores tiveram seus 
vencimentos aumentados recentemente e não estão 
compreendidos no Plano de Classificação, não tem 
procedência. 

Primeiro, porque o projeto, se êsse fôsse o 
critério, teria que excluir: a) os Militares que tiveram 
substancial aumento com a vigência em julho de 
1957, do Código de Vencimentos e Vantagens; b) os 
funcionários das Alfândegas, que tiveram dobrados 
os seus vencimentos pela Lei nº 3.244, de 1957; c) 
os funcionários do Impôsto de Renda, 
extraordinàriamente beneficiados pela Lei nº 3.470, 
de 28 de dezembro de 1958. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Segundo, porque a proposição, cuidando do 
abono ao funcionalismo civil, estendeu o mesmo sem 
quaisquer restrições aos militares, que não fazem 
parte, como é óbvio, do Plano de Classificação. 

Impõe-se, portanto, a aprovação da emenda 
substitutiva do art. 1º do Projeto de Lei, nº 4.759, de 
modo a possibilitar a inclusão dos magistrados e dos 
membros do Ministério Público nos benefícios que 
são concedidos a todos os funcionários e servidores, 
e até aos trabalhadores; e a supressão do art. 6º do 
projeto, atestando discriminação odiosa e 
inconstitucional. 

Sr. Presidente, êste o apêlo que dirijo aos 
nobres pares. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Continuação da discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara nº 220, de 1958, que altera a 
legislação do lmpôsto de Consumo e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 4º, do Regimento Interno, em virtude ,do 
Requerimento nº 595, de 1958, do Sr. Filinto Muller e 
outros Senhores Senadores, aprovado na sessão 
anterior), tendo pareceres favoráveis das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Economia e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Othon Mäder, para utilizar o tempo que 
dispunha na sessão anterior, o qual não foi esgotado 
por ausência de número na Casa. 

O SR. OTHON MÄDER (*): – Sr. 
Presidente, ontem à noite, quando se  
encerrou a sessão, falava eu sôbre a repercussão 
que tem sôbre o preço das utilidades 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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em geral, o impôsto, sob qualquer forma. Trouxe, em 
apoio dessa tese que defendia, a palavra de um 
economista autorizado, hoje parlamentar eleito pelo 
Estado de São Paulo, o Sr. Hamilton Prado. Como 
eu, afirma S. Sa. que o aumento do custo de vida 
provém mais dos aumentos de impostos, taxas e 
contribuições do que, própriamente, de outros 
fatôres. 

Em certo trecho de sua conferência, diz êle: 
"Temos insistido em muitas de nossas 

palestras sôbre a ação anuladora que a falta de tal 
coordenação provoca sôbre as medidas 
governamentais que têm sido tomadas para se 
combater a inflação no Brasil. E temos insistido, 
principalmente sôbre tal contribuição anarquizaste da 
política fiscal no País por termos a convicção de que, 
com a falta de unidade, com a falta de coordenação 
entre as políticas fiscais da União, do Estado e dos 
Municípios e também de coordenação com as 
medidas adotadas naqueles outros campos de ação 
do organismo estatal, tem sido ela (a política 
tributária) uma das principais causas da carestia em 
nosso País." 

Como eu, defende o Sr. Hamilton Prado essa 
verdade, que estamos cansados de comprovar em 
nosso País – o aumento de impostos, principalmente 
dos da natureza do de consumo, que elevam o custo 
das utilidades e, dessa forma, dificultam ainda mais a 
vida do cidadão brasileiro. 

Adiante, continua o conferencista: 
"Em geral, o confronto é feito entre os tributos 

e a renda nacional e, admitindo-se que mais de 40% 
estariam comprometidos com o Fisco." 

Isso significa que essa taxação de quarenta 
por cento vai diretamente para os cofres públicos. 

"Como, todavia, na renda nacional são 
computados os salários que sofrem a pressão do 
encarecimento das utilidades responsáveis pelos 
aumentos salariais, prefiro o confronto anterior com 
os meios de pagamento, os quais são um dos fatôres 
essenciais às atividades econômicas nos países 
democráticos. Assim, quanto maiores forem os 
tributos e, subseqüentemente, os custos das 
utilidades e serviços, maiores serão as necessidades 
de meios de pagamento para um mesmo volume de 
negócios. E, se os meios de pagamento não 
acompanham a ascensão dos custos, a pressão de 
suas necessidades pelas classes produtoras produz 
duas repercussões e ainda tem efeitos reflexos sôbre 
os preços das utilidades e serviços, a saber: juros 
muito altos, ou queda nos volumes de produção, por 
falta de financiamento desta. Êsses efeitos reflexos 
já são sensíveis em nossa economia. As operações 
chamadas triangulares, ou de mercado bancário 
paralelo, custam juros que já chegam a 3 e  
4% ao mês. Com êsse dinheiro, são financiados  
a produção e até investimentos. Por outro lado,  
é inegável que já existe uma tendência de  
redução de atividade de certos setores industriais  
e do ritmo do desenvolvimento da indústria em  
geral no País, exceção feita aos novos setores  
de bens de produção. Assim cumpre observar  
que a nova Lei de Tarifas estabelece aumentos 
drásticos nas taxas alfandegárias, cujas  
penosas repercussões na economia nacional  
se acentuarão em futuro próximo, em virtude do  
novo sistema do ad valorem de tais taxas, assim  
que houver uma transitória carência de. cambiais, o 
que é um risco permanente, porque o artigo  
que sustenta o nosso balanço de pagamentos – o  
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café – está exposto a crises de super-produção  
e de crescente concorrência. Nessa ocasião,  
com a ascenção dos ágios, o significado das  
taxas aumentara a pressão na elevação dos  
custos de produção e dos preços agravando  
a situação da indústria em geral. Os novos  
setores industriais de bens de produção, criados com 
favores especiais e escorados com grandes 
inversões propiciadas por ligações com capitais 
estrangeiros, só sentirão os efeitos numa segunda 
etapa". 

Sr. Presidente, verifica-se, assim, que  
as tarifas alfandegárias que, naquele  
momento – diziam – não exerceriam nenhuma 
influência no custo de vida no Brasil, sem dúvida, 
provocaram surto de alta do custo de vida, talvez 
dos mais importantes que tem sofrido o nosso 
País. 

Depois dêste, outros impostos vieram. Ainda 
há poucos dias, votávamos o aumento do Impôsto de 
Renda e, agora, está em curso novo aumento do de 
consumo, ao lado do do impôsto do sêlo. Sem 
dúvida, vem agravar mais as condições de vida do 
Brasil. 

Terminando, diz o Sr. Hamilton Prado: 
"Essas ligeiras referências já demonstram  

que o chamado efeito saneador dos tributos  
já não tem indicação para o nosso País,  
onde já se teria revelado, caso para tanto  
valesse. 

De fato, só a arrecadação tributária  
cresceu de 100, em 1947, para 1.073, em 1957, 
enquanto o volume de moeda foi de 100 para 386 e 
o dos meios de pagamentos de 100 para 467, no 
mesmo período. 

Assim, já era tempo que se reconhecessem  
os equívocos e se procurassem as  
verdadeiras causas da carestia, não no âmbito da 
política monetária ou creditícia, mas no dos outros 
 

setores ou campos de ação do Estado no organismo 
econômico nacional". 

Sr. Presidente, essa fonte de encarecimento 
de vida não é outra senão o aumento constante das 
taxas e impostos cobrados pelo Govêrno Federal, 
Estadual e Municipal. 

Bastou se anunciasse o aumento do impôsto 
de consumo, para que todos os artigos subissem de 
valor. Efetivamente, assim tem de ser, porque os 
impostos são adicionados ao custo da fabricação de 
qualquer artigo de consumo diário. 

Tenho aqui o recorte de um jornal de São 
Paulo publicando um telegrama de Curitiba, onde se 
anuncia elevação nos preços dos calçados, que será 
de 40% a partir de 1 de janeiro próximo. 

Sabe V. Exa. o por que dêsse aumento ? O 
impôsto de consumo e o de sêlo recaem sôbre o 
preço do couro, principalmente curtido, isto é, o 
empregado na confecção de calçados. 

Não podemos fugir. Quanto mais impostos 
votarmos, quanto mais taxações criarmos, mais cara 
se tornará a vida. 

O Govêrno manifesta a todo o momento a sua 
intenção de combater a carestia da vida; seu 
propósito, porém, não se coaduna com os fatos; são 
constantes os pedidos de aumento de impostos para 
aumentar as receitas da União. 

Sr. Presidente, ontem, falei sôbre a 
necessidade de aprimorarmos nosso aparelho 
arrecadador e de canalizarmos as rendas públicas 
para os cofres da União, dos Estados e dos 
Municípios, sem desvio de espécie alguma. Há 
outros meios, que não o proposto agora, para se 
aumentar a arrecadação pública, um dêles fazendo-
a. mais aperfeiçoada. Além disso, poderíamos 
melhorar, ainda mais, as condições financeiras do 
País, se economizássemos nos gastos públicos, não 
esbanjássemos tanto. O que há, na realidade,  
é um governo perdulário, que gasta desbragada 
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mente, sem o menor contrôle, sem preocupação com 
economia. Desde as pequenas coisas sentimos 
despreocupação em reduzir os gastos, até mesmo 
aquêles que, por não serem de grande monta, nem 
por. isso deixam de impressionar a opinião pública. 
Nem mesmo neste setor o govêrno tenta fazer 
qualquer proibição de despesas, que cada vez mais 
se avolumam. 

Estamos habituados aos gastos que o Sr. 
Presidente da República faz constantemente, com as 
viagens em aviões a jato, aviões dispendiosíssimos, 
nos quais se locomove a todo instante, para todos os 
pontos do Brasil, principalmente para Brasília, onde 
vai tôdas as semanas, não raro duas vêzes, fiscalizar 
obras. 

Não é esta, porém, a função de um Presidente 
da República. Para exercê-la, conta com prepostos 
bastante: Ministros, diretores, engenheiros, fiscais e, 
ainda, a NOVACAP e comissões, que devem estar 
perfeitamente aparelhadas para verificar se o 
cimento foi bem empregado, se o ferro comprado foi 
diretamente aplicado na obra, para, enfim, certificar-
se de que as despesas públicas estão sendo feitas 
corretamente. Não é o Presidente da República 
quem deve fiscalizar. Infelizmente, em nosso País, o 
Chefe da Nação tomou a si essa tarefa, e, em vez de 
exercer o govêrno geral, anda, de um lado para 
outro, a gastar dinheiro com aviões a jato, porque 
cada uma dessas viagens representa enorme ônus 
para os cofres públicos. 

Além do mais, não é só o Presidente da 
República, que os usa, seus familiares e amigos 
abusam dos aviões oficiais. A todo momento, 
estamos vendo êsses aparelhos, cujos vôos são 
altamente caros, empreendendo viagens de ida e 
volta, para levar a Brasília pessoas, associações 
etc., a festas de natureza particular. 

Era preciso acabar-se, Sr. Presidente, com êsse 
descalabro. Se o govêrno quer, efetivamente, esta- 
 

belecer o equilíbrio orçamentário, deve começar 
dando o bom exemplo, deve inaugurar a prática do 
regime de austeridade, que não é o que vemos, 
nesse Govêrno. Por tôda a parte é o esbanjamento, 
que já contaminou o próprio povo. Este, não  
sentindo o govêrno verdadeiramente empenhado  
em fazer economia, por sua vez, não tem  
interêsse em poupar. É comum atualmente verem-se 
pessoas, que deviam guardar parte de suas  
rendas para os momentos mais difíceis, de 
privações, não terem a mínima preocupação em 
economizar. Gastam desbragadamente, até o último 
centavo e pedem, muitas vêzes, emprestado para 
mais gastar. 

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

O SR. OTHON MÄDER: – Com prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Senhor 

Juscelino Kubitschek não se incomoda com essa 
situação, a não ser de longe em longe. Quando 
lembra que é preciso dar alguma demonstração de 
economia, manda cortar as subvenções das 
instituições de caridade, julgando estar cumprindo o 
seu dever. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito agradeço o 
aparte de Vossa Excelência, que define bem a 
mentalidade do govêrno atual. 

Sr. Presidente, há outro aspecto, muito 
importante, que tem sido descurado pelo Chefe da 
Nação: em todos os países, os investimentos para o 
desenvolvimento econômico são sempre feitos com 
as poupanças, com as economias, com os saldos 
existentes da produção e do consumo. Esta é a regra 
geral, que deve ser seguida por todos os governos 
que desejam, realmente, administrar de forma 
equilibrada e controlada. Em ocasiões muito 
excepcionais, poderão recorrer a empréstimos, e não 
a impostos, para custear êsses investimentos. Isso 
se faz em todos os países. 
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Os empréstimos são calculados de maneira a que a 
sua amortização seja compatível com as 
possibilidades do povo e do país que realiza êsse 
empréstimo. No Brasil, entretanto, Sr. Presidente, 
não se usa tal prática. Fazem-se investimentos 
vultosos, à custa de impostos, à custa do 
encarecimento da vida e, portanto, com o sofrimento 
do povo. Apesar da experiência própria e de outras 
nações, não queremos adotar o que os outros povos 
nos ensinam e o que deveríamos ter aprendido com 
o próprio sofrimento. Procura-se, ao contrário, 
investir de qualquer forma, castigando o povo, 
punindo-o, fazendo com que o brasileiro, que há dez 
anos desfrutava de vida relativamente boa e 
equilibrada, sofra, atualmente, os maiores sacrifícios 
e privações, porque o govêrno entendeu, 
especialmente nestes últimos três anos, de aumentar 
descabidamente os impostos, que, de tão elevados, 
o povo já não os suporta. 

Sr. Presidente, todos êsses fatôres  
têm concorrido para o encarecimento da. vida,  
mas, apesar dêsses exemplos, o govêrno  
continua, como ainda agora, a pleitear aumentos  
de impostos, sabendo perfeitamente, que vão  
êles sacrificar ainda mais a população brasileira.  
De nada vale venha a acenar aos  
funcionários públicos civis e militares, com  
um abono, quando êste já está absorvido  
pelo aumento da tributação. A melhoria que vier  
a partir de janeiro, já não representa mais nada  
em conseqüência do aumento do custo da  
vida. 

Sr. Presidente, o Congresso não deve 
contribuir para êsse êrro, se estamos convencidos de 
que medidas como as que são pleiteadas no Projeto 
de Lei nº 220, são inócuas, em nada facilitam a vida 
do povo. 

A principal preocupação de um govêrno  
deve ser o bem-estar da coletividade.  
Não é entretanto o que se tem procurado  
realizar no Brasil. O que estamos sentindo é 
 

a vida cada vez mais cara e mais difícil. 
É chegado o momento de abandonarmos essa 

política e adotarmos outra. Aperfeiçoemos os meios 
de arrecadação; façamos com que todos paguem os 
impostos decretados: economizemos nas despesas 
públicas, façamos investimentos à custa da 
poupança do País e não à custa de impostos. 

Se adotarmos essa orientação, aliviaremos o 
povo das taxações absurdas e pesadas e o País se 
desenvolverá naturalmente, com suas próprias 
fôrças, com os seus próprios fatores de produção, os 
quais não poderão ser inventados porque são 
sempre os mesmos. 

Nada adianta querermos acelerar o 
desenvolvimento, porque, se os fatores da produção 
são sempre os mesmos, vamos contribuir para 
agravar a inflação, pois os concorrentes e 
competidores para os adquirirem – sejam. 
particulares ou o Estado – terão que aumentar seus 
preços. 

Chegaremos, então, à inflação desenfreada, 
sem contrôle. 

Segundo os últimos comentários nos jornais 
nova-iorquinos, o Brasil já está na terceira fase da 
inflação. 

Sr. Presidente, já ultrapassamos os períodos 
nos quais, segundo os economistas, a inflação pode 
ser dominada. Hoje, aumentamos vencimentos e 
salários para contrabalançarmos a inflação, e dentro 
em pouco chegaremos à fase final da desvalorização 
completa da moeda. Em breve, nossa moeda, que já 
vale tão pouco, nada mais valerá. Então, de que 
adiantará, recebermos elevadas quantias, altos 
salários, ou mesmo fartos lucros, se tôda essa soma 
de dinheiro não terá poder aquisitivo algum ? 

Verificaremos que nosso esfôrço foi em pura 
perda; teremos que recomeçar a vida de baixo, da 
estaca zero; e só então sentiremos os erros que hoje 
são praticados. 

Sr. Presidente, desejaria prosseguir  
na análise do aumento tons- 
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tante de impostos, para condená-lo por 
inconveniente ao povo e aos interêsses da 
comunidade. 

A todo o momento, nossa atenção é atraída 
para notícias, que comprovam o que afirmamos: os 
produtos alimentares, o vestuário, a habitação, 
enfim, tudo o que é necessário à vida do pobre, 
encarece assustadoramente, aceleradamente. 

Por quê? Porque a contribuição fiscal que 
devemos dar ao Govêrno está acima das nossas 
posses; e enfrentamos as maiores dificuldades. 

Cito um exemplo ventilado, há dias, nos 
jornais, a propósito das Festas do Natal. A castanha 
da Espanha, vendida FOB, nos navios espanhóis, 
por Cr$ 8,50 o quilo, chega ao Pôrto do Rio de 
Janeiro, por Cr$ 154,00 o quilo. 

A enorme diferença de preço, no entanto, não 
beneficia o intermediário ou o comerciante. Pelo 
menos 80% é canalizado para o Govêrno, à sombra 
dos ágios, de direitos de importação, do impôsto de 
consumo e de várias modalidades de arrecadação 
fiscal. 

Se acrescermos a êsses tributos as despesas 
comuns a que todos os comerciantes estão sujeitos 
– aluguéis de casa, pagamentos de salários aos 
empregados e tantos outros gastos – concordaremos 
em que a castanha terá de ser vendida por Cr$ 
180,00 e Cr$ 200,00 o quilo, quando seu custo 
original é de Cr$ 8,50. 

Sr. Presidente, a inconveniência da aprovação 
do projeto já foi amplamente demonstrada pelos 
oradores que se ocuparam do assunto, os quais 
acentuaram que estas constantes elevações de 
impostos e de taxas contribuem, 
extraordinàriamente, para o encarecimento da vida. 

Assim, estou certo de que o Senado 
examinará, com o maior cuidado possível,  
tôdas as disposições do Projeto de Lei da  
Câmara, nº 220, e há de rejeitar sua  
grande maioria, porque, em quase todos os 
 

artigos, vemos não só elevação dos impostos como 
também aumento do campo de incidência dêsses 
tributos. 

Tantos artigos e tantas atividades que, 
antigamente, não estavam sujeitos ao impôsto  
do consumo passarão a pagar mais êsse tributo,  
o que representa mais dificuldades. Desta  
maneira, dificultaremos a vida do cidadão até  
o dia em que, não podendo mais o povo  
suportar esta vida, porque não terá recursos  
nem para comprar o necessário à sua  
própria subsistência; ocorrerá uma revolução.  
Então, todos aquêles que estão a favor  
dos aumentos de impostos, compreenderão o que 
dizemos há tanto tempo e que, mais cedo ou  
mais tarde, será comprovado. 

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

O SR. OTHON MADER: – Com muito  
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ouvi  
com atenção e prazer o que Vossa Excelência  
acaba de dizer. Infelizmente, porém, os conselhos  
e as advertências do nobre colega cairão no  
vácuo – O Senado não examinará mais êsse  
projeto e nem deixará de aprová-lo, porque  
isto é o que querem os poderes superiores. Por 
conseguinte, temos é de baixar a cabeça e esperar a 
catástrofe! 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente,  
com as palavras do nobre Senador  
Fernandes Távora, que traduzem perfeitamente  
o meu pensamento, termino estas ponderações.  
Se o Congresso continuar neste caminho  
que vai seguindo, nós, da Minoria, temos  
realmente, de baixar a cabeça e esperar  
que a catástrofe aconteça muito contra  
a nossa vontade. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 
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Não havendo mais quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

De acôrdo com o Regimento, encerrada a 
discussão, será oferecido parecer sôbre as emendas 
apresentadas. 

Solicito o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. GASPAR VELLOSO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, solicito de V. Exa. a concessão de 
prazo de quinze minutos a fim de que as Comissões, 
em conjunto, possam emitir os pareceres sôbre as 
emendas ao projeto que altera o impôsto de 
consumo. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa concede o 
prazo de quinze minutos para que as Comissões 
apresentem seus pareceres. Sôbre a mesa o parecer 
da Comissão de Economia, que vai ser lido pelo Sr. 
1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 670, de 1958 

 
Da Comissão de Economia sôbre as emendas 

de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara, nº 220, de 
1958, que altera a legislação do impôsto de 
consumo, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lima Teixeira. 
Ao projeto que altera a legislação do impôsto 

de consumo foram apresentadas, em Plenário, 24 
emendas, quase tôdas já rejeitadas pela Câmara dos 
Deputados, quando a matéria tramitou naquela 
Casa. 

Tendo examinado as referidas emendas, 
juntamente com o nobre Relator da  
Comissão de Finanças, somos de parecer  
contrário às mesmas, tendo em vista que os 
assuntos nelas versados, ou não são pertinentes ao 
projeto, ou não concorreriam para o seu 
aperfeiçoamento, ou importaria em injusta redu- 
 

ção de receita, em contradição com os próprios 
fundamentos da proposição. 

Nestas condições, a Comissão de  
Economia opina contràriamente às emendas  
ao Projeto de Lei da Câmara nº 220, de  
1958. 

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 
1958. – Carlos Lindenberg, Presidente. – Lima 
Teixeira, Relator. – Fernandes Távora, com 
restrições. – Alô Guimarães, com restrições. – 
Leônidas Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer da  
douta Comissão de Economia é  
contrário às emendas apresentadas ao  
projeto. 

A Mesa aguarda ainda o parecer das  
doutas Comissões de Finanças e de  
Justiça, às quais concedem o prazo requerido. 
Prossegue-se na Ordem do Dia. 

Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 596, de 1958, do Sr.  
Lameira Bittencourt e outros Senhores  
Senadores, solicitando urgência, nos têrmos  
do art. 156, § 4º, do Regimento Interno,  
para o Projeto de Lei da Câmara nº 226,  
de 1958, que modifica a Consolidação das  
Leis do Impôsto de Sêlo, baixada com o Decreto nº 
32.392, de 9 de março de 1953, e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. JOAO VILLASBÕAS (pela  

ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação de votação requerida pelo nobre Senador 
João Villasbôas. 

 



– 349 – 
 

A votação será feita pelo sistema mecânico. 
(Pausa). 

Votaram sim, 30 Senhores Senadores e não, 3. 
O requerimento foi aprovado. 
De acôrdo com a deliberação do Plenário, 

passe-se à. 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 226, de 1958, que modifica a Consolidação das 
Leis do Impôsto de Sêlo, baixada com o Decreto nº 
32.392, de 9 de março de 1953, e dá outras 
providências. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa o 

parecer da Comissão de Economia, que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 671, de 1958 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 226, de 1958, que modifica a 
Consolidação das Leis do Impôsto de Sêlo, baixada 
com o Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, e 
dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lima Teixeira. 
Projeto de Lei da Câmara nº 226, de 1958, 

oriundo da Mensagem nº 391, de 1958, do Poder 
Executivo, e ora submetido ao exame desta 
Comissão, modifica substancialmente a 
Consolidação das Leis do Sêlo. 

Reduzindo a área de incidência do impôsto e o 
emprêgo da estampilha, ampliando o sistema de 
pagamento do sêlo por verba e melhor 
caracterizando certas incidências, o projeto muito 
facilitará a aplicação da lei. 

Por outro lado, a adoção de normas de maior 
comodidade no pagamento do Impôsto e a 
supressão de taxas de pouco rendimento ensejarão 
melhores relações entre o Fisco e os contribuintes. 

Finalmente, a concentração do pagamento por 
verbas em determinados estabelecimentos ou 
emprêsas, o desafôgo das repartições 
arrecadadoras, pela descentralização do sistema  
de verba e a introdução de novas medidas  
de fiscalização e contrôle, contribuirão 
decisivamente, de par com aquelas outras 
inovações, para que, mesmo com supressão  
de numerosas incidências, se obtenha, mercê  
da simples atualização das taxas remanescentes  
e ligeiro acréscimo das tarifas do sêlo proporcional e 
de recibo, apreciável aumento da receita do  
impôsto de sêlo, da ordem talvez de 1,5 bilhão de 
cruzeiros. 

Das incidências suprimidas, a mais importante 
é a da taxa de Educação e Saúde, cuja arrecadação, 
no corrente exercício, atingirá provàvelmente  
1,6 bilhão de cruzeiros. Tendo em vista a  
vinculação legal da mesma a certos fins, o  
§ 1º do art. 4º, que a extingue, dispõe  
que da arrecadação total do impôsto de  
sêlo são reservados 10% para constituição do fundo 
especial de Educação e Saúde referido no art. 2º do 
Decreto nº 21.335, de 29 de abril de 1932, que criou 
a taxa em causa, mantida a anterior 
proporcionalidade para a distribuição das cotas 
destinadas às entidades até então atendidas com os 
recursos da taxa extinta. 

Não há dúvida de que a supressão desta taxa 
tão criticada, assim como a abolição que o art. 2º faz 
do emprêgo do papel selado, serão bem recebidas 
pelo contribuinte e pela Casa da Moeda, que mal dá 
conta de seus pesados encargos, e redundarão em 
economia para os cofres públicos, em vista dos 
elevados gastos de tempo e de dinheiro com a 
confecção de estampilhas e de papel selado. 

Além disso, a eliminação de certos favores 
injustificáveis e restrição de outros, bem  
assim a grande redução da tabela de incidências de 
123 para apenas 47 artigos, tornarão a Lei do 
Impôsto de Sêlo mais justa e mais simples na sua 
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aplicação, representando um passo à frente na 
tentativa de racionalizar a nossa legislação tributária 
e dar-lhe um melhor sentido social. 

O projeto, na sua forma primitiva, foi objeto  
de acurado exame nas Comissões Técnicas  
da outra Casa do Congresso, sendo-lhe  
ali apresentadas 79 emendas, das quais  
18 mereceram aprovação. Da análise procedida  
nas mesmas e nas respectivas justificações,  
ficou-nos a convicção de que a Câmara  
dos Deputados se houve com muito acêrto e  

critério. 
Por êsse motivo e em vista da urgência  

com que a matéria está sendo tratada, pois  
de sua aprovação depende a obtenção de  
parcela apreciável dos recursos necessários  
para fazer face aos encargos decorrentes  
da concessão do abono de emergência aos 
servidores públicos, não nos parece cabível 
esmiuçar o projeto, com propósito de oferecer-lhe 
emendas. 

Somos pela sua aprovação integral, não  
só pelos inegáveis méritos que possui,  
já salientados, anteriormente, mas também  
porque nenhum efeito nocivo exercerá, sôbre  
a economia do País, nem determinará  
quaisquer pressões, inflacionárias. 

Sala das Comissões, em.. – Carlos 
Lindenberg, Presidente. – Lima Teixeira, Relator. 
 – Alô Guimarães, contrário. – Fernandes  
Távora, contrário – Alencastro Guimarães,  
com restrições. –Argemiro de Figueiredo. – Leônidas 
Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o nobre Senador Lameira Bittencourt, para,  
em nome da Comissão de Finanças, emitir parecer. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (lê  
o seguinte parecer): – O Poder Executivo,  
através da Mensagem nº 388, de 1958,  
propôs ao Congresso Nacional substanciais  
modificações na legislação do im- 
 

pôsto de sêlo, consolidada pelo Decreto nº 32.392, 
de 9 de março de 1953. 

São essas modificações, acrescentadas das 
que foram adotadas pela Câmara dos Deputados, 
que consubstanciam o projeto de lei ora sob nosso 
exame, em regime de urgência. 

Assinalamos a circunstância da urgência, 
embora reconheçamos esta, no caso, absolutamente 
necessária e, portanto, justa e legítima face as 
circunstâncias notórias que a impõem para que o 
Senado, tendo em vista a natureza da proposição 
que, sem dúvida alguma, promove, também, 
verdadeira revolução de natureza técnica e 
processual nesse velho tributo do sêlo sinta quão 
árduo é, no caso, o trabalho desta Comissão de 
Finanças. 

De fato, o projeto em aprêço, assim, como os 
que o procederam 

– Impostos de Renda e Consumo 
– se acha vinculado ao programa de 

estabilização monetária traçado pelo Govêrno e, 
ainda, à obtenção de recursos indispensáveis ao 
pagamento do abono ao funcionalismo da União, 
motivo por que, a despeito de certas restrições de 
ordem técnica, aliás de caráter secundário, opostas 
ao projeto e não temos dúvida em recomendar ao 
Senado a sua aprovação, uma vez que, assim o 
fazendo a Comissão de Finanças, atende aos 
reclamos imperiosos da atual conjuntura econômico 
financeira do País. 

Aliás, justo e oportuno é reconhecer e 
ponderar que o projeto, pela sua notória excelência e 
pelo pequeno gravame tributário que acarreta foi 
aprovado pela outra Casa do Congresso, 
pràticamente sem maior oposição. 

Ilustrado órgão técnico da Câmara dos 
Deputados em brilhante e judicioso parecer que 
emitiu a propósito dêste projeto, elaborou admirável 
síntese, que a seguir transcrevemos como um retrato 
fiel e, sugestivo dos seus fundamentos e finalidades 
que basta, por si só, para justificar a sua aprovação: 
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"a) mais comodidade de aplicação da lei, 
reduzindo o emprêgo de estampilhas e ampliando, 
por outro lado, o sistema de pagamento do sêlo por 
verba; 

b) mais comodidade para o contribuinte, com a 
adoção de normas que facilitem o pagamento do 
tributo, e eliminando taxas, as quais constituem sério 
entrave no andamento de papéis nas repartições 
públicas e cartórios; 

c) desafôgo das repartições arrecadadoras 
pela descentralização do sistema de pagamento por 
verba, que se propõe estender a outros 
estabelecimentos e emprêsas, a exemplo do que 
ocorre nos estalecimentos federais; 

d) melhor contrôle e segurança da 
arrecadação, pela adoção das medidas acima 
referidas e outras, como as relativas ao pagamento 
do sêlo devido nos papéis passados em notas 
públicas e, ainda, como atualização do sistema 
fiscal, de prevenção e repressão. 

Êsses são os objetivos do projeto, êsses foram 
os fundamentos que indicaram ao Govêrno a urgente 
necessidade de se modificar a tributação sôbre o 
sêlo, por todos reconhecida como antiquada, de 
dificil aplicação e muito prêsa, ainda, a velhos 
procedimentos fiscais. 

No caso, portanto, o acréscimo de 
arrecadação prevista pelos técnicos que trabalharam 
no Plano de Estabilização Monetária (x Cr$ 1 bilhão 
e 600 milhões), é aspecto secundário, pois o que 
realmente se propõe é modernizar o sistema de 
cobrança do tributo em bases mais técnicas, 
equânimes e adequadas, com isso propiciando 
sensíveis melhorias ao aparelho arrecadador e ao 
próprio contribuinte. 

Por tôdas essas razões, a Comissão de 
Finanças opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 226, de 1958, ressalvadas as emendas. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gaspar Velloso para emitir parecer em 
 

nome da douta Comissão de Constituição e  
Justiça. 

O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr. 
Presidente, solicito a concessão do prazo de quinze 
minutos para que a Comissão de Constituição e 
Justiça se reúna a fim de dar seu parecer. 

Aproveito a oportunidade de estar na  
tribuna para informar a V. Exa. que o Relator da 
Comissão de Constituição e Justiça já tem pronto o 
parecer sôbre as emendas oferecidas ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 220, de 1958, que altera a 
legislação do Impôsto de Consumo e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa concede o 
prazo solicitado pelo nobre Senador Gaspar Velloso. 

Em virtude de já estar apto o Relator para 
emitir parecer sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
220, de 1958, que altera a legislação do Impôsto de 
Consumo, dou a palavra ao nobre Senador Gaspar 
Velloso. 

O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr. 
Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça 
estudou as emendas relativas ao projeto que altera o 
Impôsto de Consumo concluiu que tôdas as 
emendas são constitucionais e merecem a 
aprovação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
douta Comissão de Finanças. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (para emitir 
parecer) (*): – Sr. Presidente, ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 220, de 1958, que altera a legislação 
vigente do Impôsto de Consumo, foram 
apresentadas, em Plenário, 24 emendas. 

Dessas emendas, as de ns. 1 e 2, 4 e 5,  
13 e 14, 12 e 15, 18 e 19, 21 e 23 são  
rigorosamente iguais na redação ou, pelo menos, 
iguais no sentido e no objetivo. Por êsse mo- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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tivo, o parecer será dado considerando-se a 
identidade de redação e de objetivo das citadas 
emendas. 

As Emendas ns. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 11 – 13 
– 14 –16 – 17 – 18 – 19 e 20 totalizando quatorze 
emendas, são repetições de emendas apresentadas 
e rejeitadas na Câmara dos Deputados. 

As Emendas ns. 20, 21, 22 e 23 não têm 
pertinência direta ou indireta com o projeto; são 
estranhas ao seu conteúdo, sistema e objetivo. A 
Comissão de Finanças opina no sentido da sua 
rejeição, entendendo, porém, poderem e deverem 
ser melhor consideradas na sua tramitação como 
projetos autônomos. 

As emendas realmente novas, apresentadas 
no Senado originàriamente, sem importar em 
renovação de emendas já apreciadas e rejeitadas na 
outra Casa do Congresso, são as de ns. 6 – 7 – 9 – 
10 – 12 – 15 – 21 – 22 – 23 e 24. As quatro últimas, 
como já acentuei, não são pertinentes ao projeto. 

Passo a emitir o parecer a respeito de cada 
uma das emendas: 

 
Nº 1 

 
Trata-se de emenda já recusada pela Câmara 

dos Deputados e agora renovada no Senado. 
A emenda pretende deslocar da pessoa do 

fabricante para a do primeiro comprador a 
característica do contribuinte do impôsto, com a 
justificativa de que o fato gerador da obrigação 
tributária é o consumo da mercadoria. 

Em primeiro lugar, o fato gerador é a venda 
efetuada pelo fabricante, não o consumo da 
mercadoria; em segundo lugar, se por absurdo 
viesse a prevalecer a tese do consumo da 
mercadoria como fator gerador, o verdadeiro 
contribuinte seria o consumidor final e não o primeiro 
comprador. 

O caráter indireto de um tributo decorre da sua 
natureza e não da determinação em disposição de 
lei. 

Pela rejeição. 

Nº 2 
 

Pelos mesmos motivos da Emenda nº 1, pois 
a presente visa os mesmos objetivos daquela, com 
pequena alteração de redação. 

Igual assunto foi rejeitado pela Câmara dos 
Deputados, consoante Emenda nº 20, daquela Casa 
do Congresso Nacional. 

Pela rejeição. 
 

Nº 3 
 

A caseína e a lactose são matérias-primas 
que, mesmo tributadas, não terão influência na 
incidência final do produto em que serão em 
pregadas, não tendo, portanto, maior alcance a 
isenção. 

A tributação tem, apenas, objetivos estatísticos 
da produção, principal finalidade da nova sistemática 
que o projeto adota. 

Pela rejeição. 
 

Nº 4 
 

A emenda pretende modificar o sistema de 
contrôle que o projeto estabelece para os calçados 
quanto à numeração da ordem de fabricação, por um 
simples sistema de etiquetagem. 

A simples etiquetagem, em absoluto não 
confere ou oferece ao Fisco as garantias contra a 
fraude de que êste necessita. 

A fabricação de calçados é "sui generis" e, em 
grande parte, sob o regime de artesanato ou de 
pequenas indústrias localizadas em porões, 
apartamentos ou lugares não ostensivos, longe do 
alcance da fiscalização. Daí a modalidade atual de 
incidência, por meio de selagem direta com base no 
preço de venda no varejo, obrigatòriamente gravado, 
em cada pé, pelo fabricante. 

Propõe o projeto: 
a) suprimir a selagem direta; 
b) suprimir a obrigatoriedade da gravação do 

preço de venda no varejo; 
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c) trasladar a incidência do preço de venda  
no varejo para o preço da fábrica, o que  
equivale a uma redução da incidência em cêrca de 
40%. 

Para garantir o Fisco em face da concessão 
de todos êsses benefícios aos fabricantes de 
calçados, o projeto apenas exige que sejam 
numerados pela ordem de fabricação, único meio 
capaz de evitar-se grandes fraudes que seriam fatais 
com a completa liberação para o simples sistema de 
recolhimento por guia. 

O que se alega na emenda, quanto à  
medida discriminatória, não tem procedência, pois  
as medidas de exceção hoje existentes para os 
calçados é que são discriminatórias e que  
ficarão reduzidas ao mínimo possível com o  
projeto. 

Por outro lado, segundo esclarecem os 
técnicos do Ministério da Fazenda, a medida da 
numeração vem sendo estudada desde 1956, com 
os próprios fabricantes, que a julgam perfeitamente 
exeqüível e até de alto alcance, pois evitará a 
concorrência desleal daqueles que se aproveitariam 
da liberalidade do sistema sem contrôle para 
sonegarem o pagamento da tributo. 

Também, a propósito, os esclarecimentos  
dos técnicos sao de que para a regulamentação  
já está assentado, com os industriais de calçados,  
o estabelecimento de um sistema de numeração,  
por simples etiquetagem a ser aposta por ocasião  
da saída das fábricas, modalidade a ser estudada 
com os próprios industriais, dentro das menores 
exigências possíveis. 

Pela rejeição. 
 

Nº 5 
 

Parecer contrário, pelas razões aduzidas 
quanto à emenda anterior. O sistema de contrôle  
do projeto é justo, razoável e exeqüível. Não há por 
que modificá-lo. 

Nº 6 
 

O regulamento atual (art. nº 9, § 1º, item VII) 
isenta: 

1º as roupas de algodão de preço até Cr$ 
700,00; 

2º as roupas de lã de Cruzeiros 1.400,00. 
O projeto, em sua Alteração 15ª, eleva 

aquêles limites de isenção para Cr$ 1.400,00 e Cr$ 
2.800,00, respectivamente. 

Dêsse modo, a emenda já está, em parte, 
atendida, não havendo conveniência para o Fisco a 
elevação daquele nível de isenção, uma vez que dita 
elevação já atinge à casa dos 100%. 

Pela rejeição da emenda. 
 

Nº 7 
 

A supressão do nº 7 da Alteração 2ª, ao 
contrário do que é afirmado na justificação da 
emenda, teria como conseqüência tributar-se os 
artefatos de tecidos confeccionados pelas humildes 
costureiras e alfaiates, que trabalhando com o 
máximo de dois ajudantes, e em geral em suas 
próprias residências, produzem vestuários para 
pessoas de capacidade financeira muito reduzida. 

O item 7 impugnado, isenta, portanto, o pobre 
e a roupa do pobre – isenção esta completada com a 
alteração 15ª, segundo a qual ficariam isentos os 
tecidos de preço até Cr$ 240,00, camisas e roupas 
interiores até Cr$ 240,00, cuecas até Cr$ 80,00, 
roupas (calças e paletós, ou saia e casaco) até 
Cruzeiros 2.800,00 etc., embora fabricados por 
grandes emprêsas. 

A isenção em causa, portanto, viria desobrigar 
àquelas pobres costureiras e humildes alfaiates das 
exigências de contrôle fiscal, que constituíram, para 
êles, um ônus pesado, além de constituir uma 
proteção indireta a êsse tipo de trabalho artesanal, 
que tantas vêzes constitui o meio de subsistência de 
numerosas famílias pobres. 
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A supressão pretendida, pois, viria  
prejudicar êsses pobres artesãos, sem qualquer 
interêsse para o Fisco, e indiretamente apenas viria 
beneficiar as grandes indústrias de artefatos de 
tecidos, pela eliminação dêsses humildes 
concorrentes. 

Quanto aos vestidos caros, aos vestuários de 
luxo, que jamais deveriam ser isentos, não são os 
mesmos fabricados por aquêles artesãos que 
trabalham com apenas até dois ajudantes. Êles são 
produzidos e vendidos por grandes modistas, em 
estabelecimentos de luxo, que utilizam 
inevitàvelmente numerosos empregados e não 
poderiam nunca enquadrar-se na isenção que o 
projeto apenas outorga aos humildes – ou são 
importados, e nesse caso estariam desde logo 
tributados no momento da importação. 

Pela rejeição. 
 

Nº 8 
 

Conforme já teve oportunidade de declarar a 
Comissão de Economia da Câmara dos Deputados e 
faz referência a própria justificação da emenda, não 
há tributação para os produtos que se pretende 
figurem expressamente nas isenções. 

Opinamos, assim, pela rejeição, pela 
desnecessidade do dispositivo. 

Pela rejeição. 
 

Nº 9 
 

O pedido de tributação que é feito pela 
emenda, para que se retire das isenções os 
inseticidas, herbicidas, carrapaticidas e semelhantes, 
parece-nos não encontrar justificativa. 

Mesmo com a tributação das matérias-primas 
empregadas na composição dêsses produtos,  
a sua permanência na isenção não acarretará  
maior incidência intermediária que aquela que lhes. 
acarretaria a alíquota final com as deduções. 

Pela rejeição. 

Nº 10 
 

Não se justifica, de forma alguma, se retire das 
isenções, como consta do projeto, os sabões 
comuns, de uso das classes menos protegidas. 

As razões apresentadas pela justificação, não 
são de ordem a recomendar uma tributação, que, 
afinal, por certo, será maior que aquela incidente nas 
matérias-primas e intermediárias. 

Pela rejeição. 
 

Nº 11 
 

Trata-se de emenda já recusada pela Câmara 
dos Deputados e agora renovada no Senado. 

Não é aconselhável a sua aprovação, porque 
a mudança de redação teria alcances imprevisíveis 
numa queda de arrecadação, não recomendável 
quando o Poder Executivo procura obter recursos 
para fazer frente às suas elevadas despesas com o 
abono a ser concedido ao funcionalismo público. 

Devemos racionalizar a tributação, porém 
jamais alargar em demasia o seu campo de 
isenções, sem atender às conseqüências, para o 
Erário, dessa extensão excessiva. 

Pela rejeição. 
 

Nº 12 
 

Absolutamente não são proceder tes as 
razões apresentadas na justificativa. Os óleos 
essenciais que constituem matéria-prima para os 
perfumes, sempre, e desde longos anos; vêm sendo 
tributados com a alíquota de 50%. 

A sua quase totalidade é empregada como 
matéria-prima e, portanto, o seu impôsto é todo 
dedutível afinal. 

Independente disso, para os óleos essenciais 
produzidos em zona rural, o item 9º à Alteração 10ª 
do projeto prevê a cautela de saírem dos 
estabelecimentos produtores sem impôsto, para não 
criar dificuldades a êsses produtores rurais. 
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A comparação com as outras matérias-primas 
hoje isentas, não se justifica, pois essas são de 
produtos de uso genérico e os óleos se destinam a 
produto de luxo. 

Pela rejeição. 
 

Nº 13 
 

Trata-se de emenda já recusada pela  
Câmara dos Deputados e agora renovada no 
Senado. 

A disposição que se pretende emendar, 
mantém a redação vigente desde 1945 (Decreto-lei 
nº 7.404, de 22-3-1945), com a única diferença de 
reduzir ao máximo de 20% o total dos descontos, 
bonificações, diferenças ou abatimentos do preço de 
venda de fábrica. 

A experiência tem demonstrado: 
a) que a ausência da limitação proposta dá 

ensejo a fraudes, pela dedução a título de descontos 
etc., de parte substancial do preço realmente 
recebido por adiantamento; e 

b) que a mesma ausência de limitação, 
comprovadamente necessária e útil, dá ensejo a 
deduções de até 80% do mesmo preço revertendo a 
redução dêsse modo obtida em benefício do 
fabricante, ou então criando para o comprador 
vantajosa condição de concorrência contra outros 
contribuintes, mais exatos no cumprimento de suas 
obrigações com o Erário Público. 

Pela rejeição. 
 

Nº 14 
 

Pelos mesmos motivos da Emenda nº 13,  
pois a presente, de nº 14, é inteiramente  
idêntica. 

Já recusada pela Câmara dos Deputados 
(Emenda nº 12). 

Pela rejeição. 
 

Nº 15 
 

Deve ser rejeitada, pelos mesmos motivos  
da rejeição da Emenda nº 12, que visa os mesmos 
objetivos da presente. 

Nº 16 
 

A presente emenda já fôra apresentada à 
Comissão de Economia da Câmara dos Deputados, 
sendo rejeitada por não consultar ao interêsse 
público e quebrar o sistema do projeto. 

As aparas de papel e papelão, quando 
vendidas pelos respectivos fabricantes, não são, 
como se alega, resíduos sem qualquer finalidade, 
nem podem ser classificadas como não tendo 
qualquer destinação de interêsse ou utilidade 
industrial. 

São, sim, papel e papelão de extensão mais 
reduzida, e que encontram largo emprêgo nos 
balcões do comércio, para embrulhos e outros fins, 
e na indústria de artefatos, para finalidades 
diversas. 

Além disso, a exclusão pretendida abriria larga 
e perigosa válvula para fraudes. (Ante a intensa 
possibilidade de ser vendido como aparas não 
tributadas papel ou papelão taxado). 

Pela rejeição. 
 

Nº 17 
 

Trata-se de emenda já recusada pela Câmara 
dos Deputados e agora renovada. 

Não há, absolutamente, razão de ser da 
mudança do que dispõe sôbre os sabões industriais 
o projeto, como a Câmara dos Deputados já 
resolveu. 

A despeito das justificativas que a emenda 
apresenta, tanto com a redação do projeto como com 
a da emenda, a tributação será a mesma de 3% 
proposta. 

Pela rejeição. 
 

Nº 18 
 

Não se justifica a redução de 10 para 6% da 
alíquota sôbre rádios. 

Êstes hoje pagam a taxa nominal de 5%,  
a final, e mais o impôsto de 6% sôbre a caixa,  
5% sôbre as válvulas, alto-falantes, fios, lâmpadas  
e uma infinidade de peças intermediárias, 
alcançando a tributação real cêrca de 7,5%, como 
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conseguimos apurar com a maior cautela e critério. 
A redução para 6%, portanto, representaria 

uma concessão de apreciável redução de impôsto, o 
que não se justifica num momento em que o Poder 
Executivo bate às portas do Legislativo para pedir 
maiores recursos que lhe possibilitem fazer frente às 
despesas com o abono a ser concedido ao 
funcionalismo público. 

Pela rejeição. 
 

Nº19 
 

A distribuição dos aparelhos elétricos de uso 
doméstico em 3 incisos em vez de em 1, não se 
justifica. 

Todos são produtos não de uso genérico, de 
alta essencialidade, mas de uso de uma pequena 
parte da população do Brasil. Se considerarmos que 
70% da população brasileira não possui uma tomada 
de corrente em seus lares, por falta de energia 
elétrica, verificaremos que apenas parte dos 30% 
teria possibilidade financeira de comprar ou adquirir 
uni dêsses aparelhos. 

Por outro lado, como já comentado com 
relação à Emenda nº 18, numa alíquota de 6%, 
haveria sensível redução da incidência final, o que 
não se justifica por ocasião em que o Poder 
Executivo reclama recursos para poder conceder o 
abono ao funcionalismo. 

A nosso ver, é justo que uma parte mínima da 
população, a melhor situada financeiramente, 
contribua com uma parte dos recursos necessários 
para tanto. 

O parcelamento de 3 incisos, como se propõe, 
em vez de dar maiores recursos ao Erário, os 
diminuiria sensìvelmente. 

Pela rejeição. 
 

Nº 20 
 

O projeto de alteração da Legislação do 
Impôsto de Consumo não cogita de aumento de 
vantagens para o funcionalismo em geral nem 
 

em particular. Neste sentido já há, no Congresso,  
o Plano de Reclassificação de Cargos, no qual  
os fiscais auxiliares dos impostos  
internos estão incluídos com uma percentagem 
equivalente aos seus esforços, calculada sôbre  
a arrecadação do impôsto de consumo. Na  
presente emenda, pretende-se conferir àqueles 
auxiliares uma percentagem igual a 75% da 
conferida aos agentes fiscais do impôsto de 
consumo, que percebem os seus vencimentos pelo 
regime de remuneração. Não vemos razão para  
tal medida, eis porque aquêles auxiliares dos 
impostos internos não percebem remuneração, mas 
vencimentos fixos e os seus serviços não se  
podem assemelhar aos exercidos pelos agentes 
fiscais do impôsto de consumo, de amplitude  
legal, pôsto que, por lei, há restrições várias  
às atribuições funcionais dos mesmos  
auxiliares. 

Esta matéria, já examinada convenientemente, 
mereceu, quando do último aumento de vencimentos 
do funcionalismo público civil e militar da União,  
um veto presidencial, veto êsse que foi mantido  
pelo Congresso Nacional, embora a propositura 
novamente conste de projeto de lei qual seja a do 
Plano de Reclassificação de Cargos, como já 
explanado. 

Sendo assim, somos pela rejeição da  
medida, na presente fase, deixando-se para  
ser apreciada convenientemente e de conformidade 
com a situação funcional real e objetiva dos 
pleiteantes, quando da votação do Plano de 
Reclassificação de Cargos. É um adiamento que não 
prejudica os interessados, mas, pelo contrário,  
dá ensejos aos membros desta Casa de estudar  
os assuntos pelos seus aspectos jurídicos 
indispensáveis. 

Pela rejeição. 
 

Nº 21 
 

O que a emenda propõe não diz respeito  
à legislação do impôsto de consumo. 
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É assunto de outra natureza, estranho ao 
projeto. 

O próprio Poder Executivo cuida de medida, 
mas em outro Projeto, que na Câmara dos Deputados 
tomou o nº 4.766, de 1958, e que ainda não foi objeto 
de consideração daquela Casa do Congresso. 

Pela rejeição. 
 

Nº 22 
 

O assunto não é, data vertia, pertinente à 
matéria em estudo e discussão. 

Trata-se de melhoria pretendida por uma 
pequena parcela de funcionários, assunto de que 
não cogita o projeto, uma vez que essas melhorias 
serão tratadas no projeto do dano de Reclassificação 
de Cargos, em caráter geral. 

Pela rejeição. 
 

Nº 23 
 

Trata-se do mesmo assunto constante da 
Emenda nº 21, já com parecer contrário, por não 
dizer respeito à legislação do impôsto de consumo. 

O assunto já foi objeto de tratamento, pelo 
Poder Executivo, ex-vi do Projeto nº 4.766, de 1958, 
da Câmara dos Deputados, não tendo entrado, ainda 
na apreciação daquela Casa do Congresso Nacional. 

Deve-se aguardar o Senado para se 
pronunciar a respeito, quando a esta Casa fôr 
remetido pela Câmara dos Deputados o projeto em 
questão. 

É mais oportuno. 
Pela rejeição. 

 
Nº 24 

 
A supressão proposta não atende aos 

interêsses do Erário, que nos cumpre, sem dúvida, 
resguardar, desde que o façamos corno no caso, em 
têrmos razoáveis e justos, sem lesar a economia 
nacional ou gravar arbitràriamente o contribuinte. 

A medida de supressão da selagem  
direta para cervejas e refrigerantes só é  
possível com o estabelecimento do contrôle 
mecânico. 

Qualquer outro não oferecerá as garantias que 
o Fisco requer e de que necessita, a fim de evitar 
grandes sonegações que um sistema menos 
rigoroso ensejaria. 

Pela rejeição. 
Em conclusão, Sr. Presidente: a Comissão  

de Finanças opina contràriamente à aceitação  
das vinte e quatro emendas oferecidas em  
Plenário. 

Êsse o parecer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Como o Senado 

acaba de ouvir, o parecer da Comissão de  
Finanças opina pela rejeição das emendas 
apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara nº 220, 
de 1958. 

Vai-se proceder à votação. Sendo 
coincidentes os pareceres, as emendas serão 
votadas em globo. 

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 601, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra m, em 

combinação com o § 1º do art. 158 do Regimento 
Interno, requeiro destaque da Emenda nº 20, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 1958, a fim de 
ser votada separadamente. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Domingos Vellasco. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO (Pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço a V. Exa. a retirada 
do meu requerimento de destaque. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa defere o 
pedido do nobre Senador Domingos Vellasco, 
retirando o seu requerimento. 
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Em votação o grupo de emendas em  
número de 24, apresentadas ao Projeto de Lei  
da Câmara nº 220, de 1958, que altera a legislação 
do Impôsto de Consumo e dá outras providências, 
com pareceres contrários. 

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

Estão rejeitadas. 
O SR. JOAO VILLASBÔAS (pela  

ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder  
à verificação da votação, pelo processo  
mecânico. 

Os Senhores Senadores que aprovam as 
emendas, assinalarão sim, os que as rejeitam,  
não. 

Em votação. (Pausa). 
Aprovaram as emendas quatro Senhores 

Senadores; rejeitaram-nas, vinte e oito e  
abstiveram-se de votar dois Senhores  
Senadores. 

As emendas estão rejeitadas. 
São as seguintes as emendas  

rejeitadas: 
 

Nº 1 
 

Emenda ao art. 2º. 
"O impôsto será pago pelos contribuintes 

definidos nesta lei, conforme se acha indicado  
nas TabeIas A e B e respectivas alíneas, por guia  
ou por estampilhas, devendo ser cobrado do  
primeiro comprador e mencionado em parcela 
separada na Nota Fiscal". 

 
Nº 2 

 
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação: 
"Art. 2º O impôsto será pago pelos 

contribuintes definidos nesta lei, conforme se acha 
indicado nas Tabelas A e B respectivas alíneas, por 
guia ou por estampilhas, devendo ser mencionado 
obrigatòriamente em parcela separada, na "nota 
 

fiscal" e será cobrado do primeiro comprador pelo 
fabricante, ficando incorporado ao preço do produto, 
a partir dêsse momento". 

 
Nº 3 

 
Fica substituída a redação do item III, letra e 

ao art. 9º, § 1º, das Normas Gerais da Consolidação 
das Leis do Impôsto de Consumo aprovada pelo 
Decreto nº 43.711, de 17-5-58, pelo que se segue: 

"frutas e hortaliças frescas; o leite fresco 
beneficiado, modificado ou não; o leite condensado 
ou concentrado, em emulsão, em pó ou em qualquer 
outro estado; o queijo, o requeijão, a caseína e a 
lactose". 

 
Nº 4 

 
Substituam-se os incisos I, II, III e IV do art. 9º 

pelo seguinte: 
I – Os calçados conterão em cada pé, 

obrigatòriamente estampados ou fixados por meio de 
etiqueta fortemente selada o nome comercial e 
enderêço do estabelecimento, ou quando houver a 
marca devidamente registrada, do fabricante ou 
importador. 

 
Nº 5 

 
Ficam suprimidos os incisos I, II, III e IV, do 

art. 9º. 
 

Nº 6 
 

Inclua-se no art. 5º, alteração 2ª, Item I, o 
seguinte: 

"Os artefatos de tecidos para vestuário, quando 
confeccionados por fábricas e desde que o preço de 
venda ao consumidor não exceda de Cr$ 3.000,00. 

 
Nº 7 

 
Suprima-se no art. 5º, alteração 2ª, nº 7, a 

isenção sôbre os artefatos de tecidos para vestuário, 
quando confeccionados por alfaiates, modistas ou 
costureiras, registrados como oficina e por êstes 
vendidos diretamente ao consumidor. 
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Nº 8 
 

Inclua-se no referido projeto, na alínea 
denominada Alteração 2ª, em itens próprios, onde 
couber, a seguinte isenção: 

– "ovos, inteiros ou quebrados, congelados ou 
desidratados". 

 
Nº 9 

 
Suprima-se o item 32: preparações que 

constituam típicos inseticidas, carrapaticidas, 
herbicidas e semelhantes, segundo lista organizada 
pela Diretoria de Rendas (Internas, ouvidos o 
Ministério da Agricultura e outros órgãos técnicos. 

 
Nº 10 

 
Excluir das isenções o inciso 35, da alteração 

2ª, dêste projeto, incluindo-o na alínea 12ª, inciso 5, 
com a seguinte redação e com a alíquota de 
incidência de 2%. 

Sabões sem perfumes, comuns, incluídos os 
de óleo de côco fabricados a frio, sem perfume, 
adicionados ou não de matéria corante, com carga 
ou não de caolim, ou qualquer silicato alcalino, que 
não sejam preparados em raspas, lâminas, pó ou 
flocos, podendo ser prensados ou comprimidos, no 
entanto, trazer qualquer envoltório de apresentação 
e que se destinem exclusivamente, a lavagem ou 
limpeza de tecidos em geral, roupas, casas, 
utensílios domésticos e outros fins que não os de 
higiene e cuidados pessoais. 

 
Nº11 

 
No inciso 35 da alteração 2ª dêste projeto, 

onde se diz: 
os sabões sem perfume, grosseiros, 

adicionados ou não de matéria corante com carga ou 
não de caolim ou qualquer silicato alcalino que não 
sejam prensados ou preparados em raspas, lâminas 
ou flocos, que não tragam qualquer envoltório de 
apresentação e se destinem exclusivamente a 
lavagem de roupas, casas e utensílios domésticos; 

Diga-se: 
os sabões sem perfume comuns, incluídos  

os de óleo de côco fabricados a frio, sem  
perfume, adicionados ou não de matéria corante  
com carga ou não de caolim ou qualquer silicato 
alcalino, que não sejam preparados em raspas, 
lâminas, pó ou flocos, podendo ser comprimidos por 
extrusão ou prensados, não podendo no entanto, 
trazer qualquer envoltório de apresentação, e se 
destinem exclusivamente à lavagem ou limpeza de 
tecidos em geral, roupas, casas, utensílios 
domésticos e outros fins, que não os de higiene e 
cuidados pessoais. 

 
Nº 12 

 
Alteração 10ª. 
Alínea III. 
Inciso 4 – óleos essenciais etc. Onde se lê: 
50%. 
Leia-se : 
5%. 

 
Nº 13 

 
Dê-se a seguinte redação ao item 1º, da 

Alteração 10ª: 
"O impôsto será calculado, quando se tratar  

de produto nacional, sôbre o preço de venda  
da fábrica, constante da "Nota Fiscal", deduzidos  
os descontos, diferenças, bonificações ou 
abatimentos, excetuados os subordinados à 
condição de prazo para pagamento, e deduzidos 
também quando debitadas em separado, as 
despesas de embalagem que o fabricante aceita em 
devolução por igual preço, as de carrêto, de 
utilização de pôrto, frete, seus adicionais, respectivas 
taxas e seguros". 

 
Nº 14 

 
Dê-se a seguinte redação ao item 1º, da 

Alteração 10ª: 
"O impôsto será calculado, quando se tratar de 

produto nacional, sôbre o preço de venda da fábrica, 
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constante da nota fiscal, deduzidos os descontos, 
diferenças, bonificações ou abatimentos e, caso 
sejam debatidas em separado, as despesas da 
embalagem que o fabricante aceita em  
devolução por igual preço, as de carrêto, utilização 
de pôrto, frete, seus adicionais respectivas taxas e 
seguro". 

 
Nº 15 

 
Na Tabela A, alínea III, inciso 4, onde se lê: 
4 – óleos essenciais, simples ou  

combinados, naturais ou artificiais, compreendidos 
os produtos químicos aromáticos, que constituem 
matéria-prima básica para composição de perfumes 
– 50%. 

Leia-se: 
4 – óleos essenciais, simples ou combinados, 

naturais ou artificiais, compreendidos os produtos 
químicos aromáticos, que constituem matéria-prima 
básica para composição de perfumes – 10%. 

 
Nº 16 

 
Dê-se ao inciso II, á alínea 7, a seguinte 

redação: 
Papel, papelão, cartão ou cartolina, de 

qualquer qualidade para qualquer firma, papéis 
carbono, estêncil e semelhantes, papéis para  
marcar ou dourar livros, tecidos ou semelhantes; e 
outros papéis, papelão, cartão ou cartolinas 
impregnados ou recobertos, papéis para vidraças, 
forração de paredes e semelhantes; coberturas de 
piso com base de papel ou papelão; placas de 
fixação excluídas as aparas de papel e papelão de 
qualquer tipo – 4%. 

 
Nº 17 

 
Na Alínea XII, inciso 5, onde se diz: 
– outros sabões não incluídos no item  

anterior nem no item 35, inciso I, da alteração 2ª 
desta lei; 

Diga-se: 
– sabões sem perfume de qualquer forma 

preparados, destinados à aplicação na indústria, em 
volumes de 25 quilogramas ou maiores, 
considerando-se infração perfazer êsse pêso, 
reunindo num envoltório volumes de pêso inferior. 

 
Nº 18 

 
Exclua-se do inciso V, da alínea XVI, os rádios 

receptores, com incidência de 10%, para o inciso III, 
com 6% de incidência. 

 
Nº 19 

 
Substituir o inciso 5, da alínea XVI, pelos 

seguintes: 
5 – Aparelhos para massagem, frisadores e 

secadores de cabelos, secadores domésticos de 
qualquer tipo, vibradores e batedores de coquetel e 
semelhantes, 15%. 

6 – Aparelhos de ar condicionado e 
semelhantes para uso doméstico, radiolas, vitrolas e 
equipamentos de alta fidelidade, televisores, toca-
discos, sorveteiras, almofadas térmicas, aquecedores 
de água, radiadores de calor, acendedores e 
aparelhos elétricos para barbear – 10%. 

7 – Aparelhos elétricos de uso doméstico, 
aspiradores de pó, batedores de massa, bules, 
caçarolas, cafeteiras, chaleiras, chuveiros, enceradeiras, 
exaustores, ferros de engomar, fogareiros, fogões, 
geladeiras, máquinas de lavar e passar roupa, rádio-
receptores, refrigeradores, torradores, ventiladores, 
liquidificadores, moedores de carne e outros aparelhos 
elétricos de uso doméstico não especificados nem 
compreendidos em outra parte – 6%. 

 
Nº 20 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art... Os fiscais auxiliares de impostos  

internos perceberão remuneração, de modo  
que cada um receba 75% (setenta e cinco por  
cento) de percentagem correspondente 
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à que fôr atribuída a cada um agente fiscal do 
impôsto de consumo na circunscrição em que 
servirem, alterando-se para êsse fim, as razões 
percentuais previstas em lei, proporcionalmente à 
despesa decorrente. 

 
Nº 21 

 
Inclua-se onde convier: 
Art. .. Aos servidores lotados em 

repartições arrecadadoras, inclusive federais, ou 
incumbidas do contrôle, apuração e fiscalização 
das rendas da União, será distribuída, além do 
vencimento ou salário, uma percentagem 
calculada sôbre a renda tributária da União, em 
cotas proporcionais aos respectivos vencimentos 
ou salários. 

§ 1º A percentagem será fixada anualmente, 
por ato do Ministério da Fazenda, podendo ser 
variável para cada repartição de forma a assegurar 
eqüidade em sua distribuição. 

§ 2º A cota atribuída mensalmente a cada 
servidor não poderá ser superior a 100% (cem 
por cento) dos respectivos vencimentos ou 
salários; 

§ 3º O montante das cotas a serem 
distribuídas a todos os servidores não poderá 
exceder de 3% (três por cento) da receita de que 
trata êste artigo, calculada com base na arrecadação 
do mês anterior, apurada pela Contadoria Geral da 
República; 

§ 4º Não terão direito às percentagens 
previstas neste artigo os funcionários que percebem 
pelo regime de remuneração; 

§ 5º Ficam revogados quaisquer 
dispositivos legais que atribuam cotas ou 
percentagens a servidores do Ministério da 
Fazenda em virtude de arrecadação, abrangidos 
pela presente disposição; 

§ 6º A percentagem de que trata o presente 
artigo não se incorpora ao vencimento ou salário 
para qualquer efeito, salvo disposição expressa em 
lei, em sentido contrário. 

Nº 22 
 
Acrescente-se onde convier: 
"Das multas efetivamente arrecadadas em 

virtude de processos fiscais será deduzida a 
percentagem de 10% (dez por cento) para 
constituição de fundo a se distribuir mensalmente, 
em partes iguais, entre os servidores lotados e em 
efetivo exercício na repartição a que competir 
originàriamente o preparo e o julgamento da ação 
administrativa, excluídos os que exercem 
fiscalização externa". 

 
Nº 23 

 
Inclua-se onde convier: 
Art. .. Aos servidores lotados em repartições 

arrecadadoras, inclusive coletorias federais ou 
incumbidos do contrôle, apuração e fiscalização das 
rendas da União, será distribuída, além do 
vencimento ou salário, uma percentagem calculada 
sôbre a renda tributária da União, em cotas 
proporcionais aos respectivos vencimentos ou 
salários. 

§ 1º A percentagem será fixada anualmente, 
por ato do Ministério da Fazenda, podendo ser 
variável para cada repartição de forma a assegurar 
eqüidade em sua distribuição; 

§ 2º A cota atribuída mensalmente a cada 
servidor não poderá ser superior a 100% (cem por 
cento) dos respectivos vencimentos ou salários; 

§ 3º O montante das cotas a serem 
distribuídas a todos os servidores não poderá 
exceder de 3% (três por cento) da receita de que 
trata êste artigo, calculada com base na arrecadação 
do mês anterior, apurada pela Contadoria Geral da 
República; 

§ 4º Não terão direito às percentagens 
previstas neste artigo os funcionários que percebem 
pelo regime de remuneração; 

§ 5º Ficam revogados quaisquer dispositivos 
legais que atribuam cotas ou percentagens  
a servidores do Ministério da Fazenda em 
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virtude da arrecadação, abrangidos pela presente 
disposição; 

§ 6º A percentagem de que trata o presente 
artigo não se incorpora ao vencimento ou salário 
para qualquer efeito, salvo disposição expressa, em 
lei, em sentido contrário. 

 
Nº 24 

 
No art. 7º da Alteração 15ª do projeto supra 

mencionado suprima-se o vocábulo "mecânico". 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O SR. JOÃO VILLASBÕAS (pela ordem): –  

Sr. Presidente, solicito verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação de votação, requerida pelo nobre 
Senador João Villasbôas. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
projeto assinalarão "Sim" e os que o rejeitam, "Não". 
(Pausa). 

Aprovaram o projeto, vinte e sete Senhores 
Senadores; rejeitaram-no, seis. 

O projeto está aprovado. 
É o, seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 220, DE 1958 

 
(Nº 4.663-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera a Legislação do Impôsto de Consumo e 

dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Decreto-lei nº  

7.404, de 22 de março de 1945, modifi- 
 

cado por leis posteriores e consolidado pelo Decreto 
nº 43.711, de 17 de maio de 1958, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

Alteração 1ª: 
O Capítulo I das Normas Gerais passa a ter a 

seguinte redação, mantido o que dispõe o artigo 2º: 
"Art. 1º O impôsto de consumo incide sôbre os 

produtos industrializados, nacionais ou estrangeiros, 
discriminados nas Tabelas anexas. 

Art. 2º O impôsto será pago pelos 
contribuintes definidos nesta lei, conforme se acha 
indicado nas Tabelas "A" e "B" e respectivas alíneas, 
por guia ou por estampilhas, devendo ser 
mencionado em parcela separada na nota fiscal. 

Art. 3º O produto que não estiver 
nominalmente citado, deverá ser classificado de 
acôrdo com as seguintes normas: 

a) preferencialmente, na alínea com descrição 
mais específica, sôbre a de caráter geral; 

b) os produtos mistos ou compostos e os 
constituídos pela montagem ou reunião de matérias 
ou artigos heterogêneos, não compreendidos no item 
"a", seguirão o regime da matéria ou artigo que lhes 
conferir caráter essencial; 

c) o produto que se classificar em mais de 
uma alínea, não obstante as regras dos itens "a" e 
"b", será incluído na alínea de taxa mais elevada. 

Art. 4º Equiparam-se a fabricante, para os efeitos 
desta lei, os transformadores, montadores, 
beneficiadores e reacondicionadores dos produtos 
sujeitos ao impôsto de consumo, assim como os 
importadores e, nos casos em que estiverem obrigados 
ao recolhimento do impôsto, os demais comerciantes. 

Art. 5º Quando num mesmo estabelecimento 
produtor se fabricarem artigos sujeitos ao impôsto de 
consumo que, sem saírem dêste estabelecimento, 
forem utilizados na fabricação ou no acondicionamento 
de outros tributados, o impôsto incide sòmente  
no produto final. facultada ao fabricante a dedução 
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dos impostos pagos sôbre as matérias-primas que 
concorrerem para a sua produção. 

Alteração 2ª: 
I – Ficam acrescentadas as seguintes 

isenções às constantes do artigo 9º e seu § 1º, da 
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, 
revogadas as discriminadas nas alíneas, no item 
4º ao citado art. 9º e no inciso IV à letra "a" do seu 
§ 1º: 

1 – a madeira em toras, a serrada ou 
simplesmente aplainada e os artefatos de madeira 
bruta, simplesmente desbastada ou serrada; 

2 – as panelas de barro e os artefatos rústicos 
de uso doméstico fabricados de barro bruto, apenas 
umedecido e amassado, com ou sem vidramento de 
sal; 

3 – os chapéus de palha ou fibra, de produção 
nacional, sem carneira, fôrro ou guarnição; 

4 – os chapéus, as roupas e proteção de 
couro, próprios para tropeiros; 

5 – os pisos e quaisquer revestimentos de 
produtos da alínea IX, quando inteiramente 
confeccionados pelo construtor no local da 
aplicação; 

6 – os sapatos de ponto de malha, de qualquer 
espécie, para recém-nascidos; as rêdes para dormir, 
de qualquer qualidade, fabricadas em teares 
rudimentares de madeira, acionados a mão, quando 
vendidas pelo fabricante até o preço de Cr$ 100,00 
(cem cruzeiros) no varejo; 

7 – os artefatos de tecidos para vestuário, 
quando confeccionados por alfaiates, modistas ou 
costureiras, registrados como oficina e por êstes 
vendidos diretamente ao consumidor; 

8 – as salsichas, lingüiças, morcelas e os 
salgados para aperitivos, não acondicionados em 
recipiente de matéria plástica, louça ou vidro, latas, 
caixas, sacos ou envoltórios de apresentação de 
pano e de "silcome" ou de papel impermeável; 
 

 

9 – a banha de porco e a manteiga animal; 
10 – as carnes, vísceras e miúdos salgados, 

sêcos, salgados-sêcos, defumados ou cozidos – a 
granel ou em caixas, caixotes, barricas, sacos e 
recipientes semelhantes, de capacidade superior a 
15 quilos; 

11 – os peixes, crustáceos e moluscos, 
congelados, resfriados, salgados, sêcos, salgados-
sêcos, defumados ou cozidos – a granel ou em 
caixas, caixotes, barricas, sacos e recipientes 
semelhantes, para comércio por grosso; 

12 – os cereais em grão ou moídos, farinhas e 
semolinas; farinha de trigo vitaminada; cereais em 
flocos, escamas ou lâminas, não acondicionados em 
latas ou potes para venda a varejo; 

13 – os produtos de panificação e os doces de 
confeitaria; o melado ou mel de engenho, o mel de 
abelha e a rapadura; as massas alimentícias; os 
biscoitos e bolachas a granel, compreendendo-se 
como tal os acondicionados em continentes abertos, 
ou embalados em papel comum para embrulho, 
exclusivamente para acondicionamento durante o 
transporte; 

14 – as locomotivas, "tenders", vagões ou carros 
e outros veículos para estradas-de-ferro; os arcos e 
cubos de aço para rodas, aparelhos de choque e tração, 
engates, eixos, rodas de ferro fundido "coquilhado", 
cilindros para freios, sapatas de freio, assim como 
qualquer peça de aço ou ferro, uma vez que se destinem 
emprêgo exclusivo e específico em locomotivas, 
"tenders", vagões ou carros para estradas-de-ferro; 

15 – os trilhos e dormentes para estradas-de-
ferro; 

16 – os blocos, pacotes, pães, lingotes, 
pedaços e fôrmas semelhantes, de qualquer metal 
não precioso, destinados à fusão ou transformação; 

17 – o arame de ferro galvanizado e o farpado; 
18 – as obras de escultura,  

quando vendidas por seus autores; 
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19 – a borracha bruta e a borracha crepe 

laminada, pura ou regenerada; 
20 – os caixões, caixotes e engradados de 

madeira, os jacás e os cestos rústicos; 
21 – os caixões funerários; 
22 – o granito para "guia" (meio fio), 

paralelepípedos e britas; 
23 – os pés isolados de calçados, quando 

conduzidos por viajantes das respectivas fábricas 
como mostruário, desde que contenham, gravada 
nas solas, a declaração "amostra para viajante"; 

24 – as águas minerais definidas no art. 1º do 
Código de Aguas Minerais, já tributadas de acôrdo 
com o disposto no art. 37 do mesmo Código; e os 
produtos de origem mineral referidos no Código de 
Minas, inclusive os que tiverem sofrido 
beneficiamento para eliminação de impurezas 
através de processos químicos; 

25 – as amostras de tecidos, de qualquer 
largura até 0,45 metro de comprimento para os 
tecidos de algodão estampado e 0,30 metro para os 
demais, desde que apresentem impressa ou a 
carimbo a indicação "sem valor comercial", da qual 
ficam dispensadas aquelas até 0,25 metro e 0,15 
metro; 

26 – o papel destinado exclusivamente à 
impressão de jornais, periódicos e livros, proibida a 
sua aplicação a fim diferente, salvo a cessão 
devidamente autorizada para o mesmo fim, a outro 
jornal ou revista correndo, entretanto, sob a 
responsabilidade do primeiro cedente qualquer 
infração verificada; 

27 – o guaraná em bastões ou em pó; 
28 – os alimentos preparados para animais, 

quando não acondicionados em caixas ou latas 
hermèticamente fechadas; 

29 – as máquinas de costura de uso 
doméstico; 

30 – os aparelhos ortopédicos de qualquer 
material ou tipo, importados ou produzidos no País des- 
 

tinados à reparação de parte do corpo humano e 
adquiridos pelo interessado, para seu uso, ou por 
entidades assistenciais devidamente registradas no 
Conselho Regional de Serviço Social do Ministério 
da Saúde; 

31 – os produtos e materiais refratários, como 
tijolos, peças, terras, argamassas e cimento; 

32 – preparações que constituam típicos 
inseticidas, carrapaticidas, herbicidas e semelhantes, 
segundo lista organizada pela Diretoria das Rendas 
Internas, ouvidos o Ministério da Agricultura e outros 
órgãos técnicos; 

33 – Sal em bruto para gado ou qualquer outro 
fim; sal refinado ou triturado, desde que não 
condicionado em recipientes de vidro, matéria 
plástica e embalagens semelhantes. 

34 – as telhas e os tijolos de barro bruto, 
apenas umedecido e amassado, cozidos, não 
prensados; 

35 – os sabões sem perfume, grosseiros, 
adicionados ou não de matéria corante, com carga ou 
não de caolim ou qualquer silicato alcalino, que não 
sejam prensados ou preparados em raspas, lâminas 
ou flocos, que não tragam qualquer envoltório de 
apresentação e se destinem exclusivamente à 
lavagem de roupas, casas e utensílios domésticos; 

36 – os sorvetes ou laticínios congelados, à 
base de derivados do leite; 

37 – os sorvetes com base de frutas nacionais 
como: maracujá, côco, abacaxi, morango etc., bem 
como à base de café; 

38 – enxadas, machados, foices, ancinhos, 
pás, picaretas e outros implementos ou ferramentas 
agrícolas rudimentares, declarados, como tal, pelo 
Diretor das Rendas Internas. 

II – Fica substituída a redação do item III, letra 
"e" ao art. 9º § 1º, das Normas Gerais da 
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, 
aprovada pelo Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 
1958, pelo que se segue: 
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"Frutas e hortaliças frescas; o leite fresco 

beneficiado, modificado ou não; o leite condensado 
ou concentrado, em emulsão em pó ou em qualquer 
outro estado; o queijo e o requeijão". 

Alteração 3ª: 
Os emolumentos de registro de que trata o art. 

45 das Normas Gerais da vigente Consolidação das 
Leis do Impôsto de Consumo, passam a ser pagos 
obedecendo à seguinte tabela: 

a) Fábricas – de acôrdo com o número de 
operários, aparelhos e fôrça motora equivalente, 
calculando-se cada cavalo (H.P.) como equivalente a 
três (3) operários: 

I – Até 3 operários: 
Em uma só espécie tributada Cr$ 50,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 5,00. 
II – De mais de 3 até 6: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 100,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais Cr$ 10,00. 
III – De mais de 6 até 12: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 300,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

30,00. 
IV – De mais de 12 até 25: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 600,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

60,00. 
V – de mais de 25 até 50: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 1.400,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

140,00. 
VI – De mais de 50, até 100: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 3.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

300,00. 
VII – De mais de 100, até 200: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 4.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

400,00. 
VIII – De mais de 200 até 500: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 6.000,00; 

Pelas excedentes, cada uma, mais Cr$ 
600,00. 

IX – De mais de 500 até 1.000: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 7.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

700,00. 
X – De mais de 1.000 até 2.000: Em uma só 

espécie tributada – Cr$ 9.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais Cr$ 900,00. 
XI – De mais de 2.000 operários: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 10.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

1.000,00; 
b) Comércio por grosso: 
I – Com capital até Cruzeiros 10.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 200,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 20,00. 
II – Com capital superior a Cr$ 10.000,00 até 

Cr$ 50.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 400,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 40,00. 
III – com capital superior a Cr$ 50.000,00 até 

Cr$ 200.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 1.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

100,00. 
IV – Com capital superior a Cr$ 200.000,00 até 

Cr$ 500.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 1.600,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

160,00. 
V – Com capital superior a Cr$ 500.000,00 até 

Cr$ 1.000.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 2.000,00; 
Pelas excedentes cada uma, mais – Cr$ 

200,00. 
VI – Com capital superior a Cr$ 1.000.000,00 

até Cruzeiros 2.000.000,00: 
Em urna só espécie tributada – Cr$ 2.400,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 240,00. 
VII – Com capital superior a Cr$ 2.000.000,00: 
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Em uma só espécie tributada – Cr$ 4.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais Cr$ 

400,00. 
c) Comércio a varejo: 
I – Com capital até Cruzeiros 10.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 100,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

10,00. 
II – Com capital superior a Cr$ 10.000,00 até 

Cr$ 50.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 200,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 

20,00. 
III – Com capital superior a Cr$ 50.000,00 até 

Cr$ 200.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 500,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais Cr$ 50,00. 
IV – Com capital superior a Cr$ 200.000,00 até 

Cr$ 500.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 800,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 80,00. 
V – Com capital superior a Cr$ 500.000,00 até 

Cr$ 1.000.000,00: 
Em uma só espécie tributada Cr$ – 1.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais Cr$ 

100,00. 
VI – Com capital superior a Cr$ 1.000.000,00 

até Cruzeiros 2.000.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 1.200,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 120,00. 
VII – Com capital, superior a Cr$ 2.000.000,00: 
Em uma só espécie tributada – Cr$ 2.000,00; 
Pelas excedentes, cada uma, mais – Cr$ 200,00. 
Alteração 4ª: 
Para a obtenção da Patente de Registro, o 

interessado preencherá os formulários conforme 
modelos que forem estabelecidos no regulamento. 
Recolhidas as importâncias, uma das vias  
será devolvida pela repartição arrecadadora e ser- 
 

virá de Patente de Registro do contribuinte. 
Alteração 5ª: 
No Capítulo VII, fica alterado o seguinte 

dispositivo: § 4º do art. 84, das Normas Gerais, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 4º Os tecidos, além das indicações dêste 
artigo, conterão, obrigatòriamente, na ourela, a 
expressão "Indústria Brasileira" por meio de 
decalcomania, carimbo ou textura, em distância não 
maior de três metros, ou por meio de frisos ou fios 
verde e amarelo". 

Alteração 6ª: 
O Capítulo VIII passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
I – o art. 98 fica assim redigido: 
"Art. 98. Nenhum produto sujeito a impôsto de 

consumo poderá sair da fábrica ou repartição 
aduaneira, nem ser exposto à venda, vendido ou 
mantido em depósito fora da fábrica, ainda que em 
armazéns gerais, sem estar acompanhado da Nota 
Fiscal, devendo os sujeitos à selagem direta estar 
estampilhados. 

§ 1º O impôsto, relativo a produto que fôr 
objeto de doação, será pago na base do preço 
normal do estabelecimento doador. 

§ 2º As mercadorias depositadas em 
armazéns gerais serão acompanhadas da Nota 
Fiscal, emitida pelo depositante, bem como, quando 
fôr o caso, do certificado do desembaraço 
aduaneiro, documentos que ficarão em poder do 
depositário que os exibirá aos agentes do Fisco, 
quando solicitado a fazê-lo, ficando a emprêsa 
depositária sujeita à multa de importância igual ao 
impôsto correspondente às mesmas mercadorias, à 
base do seu preço no mercado atacadista interno, 
se desatender ao disposto neste artigo, sem 
prejuízo da penalidade em que incorrer o 
depositante. 

II – Fica suprimido o art. 99. 
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III – o art. 104 passa a ter o seguinte parágrafo 

único: 
"Parágrafo único. Equiparam-se a fabricantes, 

para os efeitos desta lei, os comerciantes que 
mandarem preparar produtos de seu negócio em 
fábricas de propriedade de terceiros, remetendo-lhes 
tôda ou parte da matéria-prima, produto inacabado 
ou intermediário, moldes, matrizes ou modelos, 
cumprindo-lhes recolher o impôsto de consumo 
respectivo que será calculado sôbre o seu preço de 
venda". 

IV – O atual art. 112 fica substituído pelo 
seguinte: 

"Art. 112. Os produtos que forem devolvidos 
transitarão acompanhados da respectiva Nota Fiscal. 
Se a devolução fôr parcial, serão os produtos 
acompanhados de Nota Fiscal, na qual será feita 
menção desta circunstância ou em memorando 
copiado em Copiador registrado, ficando uma cópia 
anexa à Nota Fiscal que tiver dado motivo a tal 
devolução. Cumprirá ao recebedor colar no talão ou 
bloco correspondente o documento devolvido e 
registrar, no caso de importadores e fabricantes ou 
comerciantes, aos mesmos equiparados, os produtos 
na coluna de "Observações" do livro fiscal 
competente, com os esclarecimentos necessários. A 
Diretoria das Rendas Internas expedirá modêlo e 
instruções para uso do memorando". 

V – O parágrafo único do art. 112 passa a § 
1º, acrescido do seguinte: 

"Se a devolução se der ao estabelecimento do 
importador da mercadoria, desde que se possa 
comprovar essa devolução; creditar-se-á o mesmo 
no livro competente pelo valor do impôsto incidente 
sôbre o produto devolvido". 

VI – Fica acrescentado ao art. 112 mais o 
seguinte parágrafo: 

"§ 2º Excetuam-se da exigência de novo 
impôsto os produtos que tenham de voltar à fábrica 
para consêrto em virtude de defeitos ou de garantia 
de funcionamento dada pelo fabricante". 

VII – O atual art. 115 passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 115. Os fabricantes, importadores e 
demais responsáveis pelo pagamento do impôsto de 
consumo, além das demais exigências de caráter 
geral desta lei e das obrigações especiais 
estabelecidas, são obrigados: 

a) possuir e escriturar, de acôrdo com os 
modelos que forem estabelecidos pela Diretoria das 
Rendas Internas, obedecendo na escrituração as 
instruções nêles contidas, os livros necessários ao 
contrôle perfeito do movimento do impôsto e dos 
produtos fabricados; 

b) permitir a verificação, por meio de visita 
fiscal, dos valores quantitativos dos estoques de 
matérias-primas e de produtos estrangeiros; 

c) a apresentar, mensalmente, à repartição 
arrecadadora local, para fins de contrôle e 
estatística, até o décimo dia útil do mês 
subseqüente, um resumo do movimento de venda 
dos produtos sujeitos ao impôsto, sob o regime de 
selagem direta, de conformidade com as normas e 
especificações estabelecidas no Regulamento. 

Parágrafo único. Poderá ser usado um só livro 
a que se refere a letra a, para mais de uma alínea ou 
inciso, desde que, na escrituração respectiva, haja 
separação que facilite a verificação do impôsto 
incidente". 

VIII – No art. 116 acrescentar-se-á o seguinte 
inciso: 

"e) dentro do prazo de três (3) dias úteis, após 
o término de cada quinzena, será a soma do impôsto 
lançada na coluna própria do livro a que se refere a 
letra a do art. 115 das Normas Gerais, com a 
necessária indicação, para o competente 
recolhimento". 

Alteração 7ª: 
O Capítulo IX passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
I – O art. 120 e seus parágrafos ficam 

substituídos pelo seguinte: 
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"Art. 120. Os livros da escrita fiscal, exigidos 
por esta lei, terão as fôlhas numeradas 
tipogràficamente, devendo, antes de sua utilização, 
ser autenticados pela repartição competente". 

Parágrafo único. "Os dados constantes dos 
livros da escrita fiscal, quanto ao registro da 
produção, estão sujeitos à tolerância de quebras 
admissíveis para cada espécie tributada". 

II – Fica suprimido o disposto no art. 124 e 
seus §§ 2º e 3º, passando o § 1º a parágrafo do art. 
120 e acrescentando-se a êste o seguinte: 

"§ 2º Aquêles que também fabricarem, 
produtos isentos do impôsto de consumo, ou não 
tributados, são obrigados a escriturar o respectivo 
movimento em coluna própria do livro fiscal em uso". 

III – No art. 125, fica suprimida a referência a 
"boletim de produção". 

IV – O parágrafo único do art. 125 passa a ser 
o seguinte: 

"Parágrafo único. Os contribuintes são 
obrigados a conservar, para exibição à fiscalização, 
os livros e Notas Fiscais durante o prazo de cinco (5) 
anos, que se interrompe por qualquer exigência 
fiscal". 

V – Acrescente-se à letra d do art. 161 das 
Normas Gerais: 

"Omitida a data no recibo A. R., dar-se-á por 
feita a intimação 15 (quinze) dias depois da entrega 
da carta ao Correio". 

Alteração 8ª: 
O Capítulo XII passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
I – No art. 187, substitua-se o § 1º pelo 

seguinte: 
"§ 1º Findo êsse prazo, se a dívida não estiver 

depositada ou paga na repartição arrecadadora 
competente, salvo o direito de recurso, será o 
processo encaminhado à seção de cobrança 
amigável, por mais trinta (30) dias, após o que será 
extraída certidão para cobrança executiva cumpridas 
as disposições legais vigentes". 

II – Acrescentem-se ao mesmo art. 187, mais 
os seguintes parágrafos: 

"§ 4º A inscrição da dívida sujeita o devedor à 
multa moratória de 10% (dez por cento); 

§ 5º No caso de cobrança executiva da dívida 
fiscal, se procedente a ação, correm por conta do 
executado tôdas as despesas da execução". 

Alteração 9º: 
O art. 213 das Normas Gerais e seu parágrafo 

único ficam substituídos pelo seguinte: 
"Art. 213. Os contribuintes que procurarem 

espontâneamente a repartição arrecadadora, antes 
de qualquer procedimento fiscal, para sanar qualquer 
irregularidade, poderão ser atendidos, 
independentemente de qualquer penalidade, 
excetuados os casos de falta de pagamento, do 
impôsto ou de atraso no seu recolhimento, hipótese 
em que o recolhimento espontâneo do tributo será 
feito com as seguintes multas: 

a) de 10% (dez por cento) – quando se 
verificar até vinte (20) dias da data da entrega do 
produto a consumo ou do término do prazo para 
recolhimento do impôsto; 

b) de 20% (vinte por cento) – depois de vinte 
(20) até trinta (30) dias; e 

c) de 50% (cinqüenta por cento) – depois de 
trinta (30) dias". 

Alteração 10ª: 
Os produtos discriminados na Tabela "A" 

desta lei terão o regime de cálculo e pagamento do 
impôsto regulado, no que couber, pelo disposto nas 
Observações às Tabelas "A", B e "D" e notas das 
respectivas alíneas do Decreto nº 43.711, de 17 de 
maio de 1958, atendidas ainda as seguintes 
normas: 

1º O impôsto será calculado, quando se 
tratar de produto nacional, sôbre o preço de 
venda da fábrica, constante da Nota  
Fiscal, deduzidos, quando não superiores, em 
conjunto, a 20% (vinte por cento), os descontos, 
diferenças, bonificações ou abatimentos, excetua- 
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dos os subordinados à condição de prazo para 
pagamento, e incluídas as despesas de embalagem 
e, caso não sejam debitadas em separado, as de 
carrêto, utilização de pôrto, frete, seus adicionais, 
respectivas taxas e seguros; 

2º Os fabricantes pagarão o impôsto com base 
nas vendas de mercadorias tributadas, apuradas 
quinzenalmente, deduzido, no mesmo período o 
valor do impôsto relativo às matérias-primas e outros 
produtos adquiridos a fabricantes ou importadores ou 
importados diretamente, para emprêgo na fabricação 
e acondicionamento de artigos ou produtos 
tributados. 

3º O impôsto será recolhido pelos fabricantes, 
importadores e outros responsáveis (inclusive filiais, 
agências, postos de venda e depósitos), 
quinzenalmente à repartição arrecadadora local, até 
o último dia da quinzena subseqüente. O 
recolhimento espontâneo, fora do prazo a que alude 
êste item, será feito com as multas previstas no art. 
213; 

4º Quando a importância do impôsto a deduzir 
fôr superior ao devido pelas vendas, o saldo será 
transferido para as quinzenas subseqüentes; 

5º Não será permitido o pagamento da 
impôsto referente a uma quinzena, sem que o 
contribuinte tenha efetuado o pagamento relativo à 
quinzena anterior de que esteja em débito, 
ressalvados os casos em que a falta de pagamento 
resulte de procedimento fiscal instaurado; 

6º Para fins de contrôle e estatística serão 
fornecidas, juntamente com as Guias de 
Recolhimento, informações sôbre o movimento 
quinzenal de vendas efetuadas pelo 
estabelecimento, de acôrdo com as normas e 
especificações estabelecidas no Regulamento; 

7º Os fabricantes que, além de produtos 
tributados, também produzirem, com a  
mesma matéria-prima, artigos isentos ou não tri- 
 

butados, sòmente poderão efetuar a dedução a que 
se refere a norma 2ª, se lhes fôr possível provar, por 
meios hábeis, as quantidades que efetivamente 
forem empregadas na composição das mercadorias 
tributadas, não podendo, em caso algum, utilizar 
impôsto correspondente à matéria-prima que fôr 
objeto de revenda; 

8º O impôsto será devido sôbre o preço de 
venda das filiais, agências, postos de venda; 
depósitos ou outros estabelecimentos revendedores, 
nos seguintes casos: 

a) quando a fábrica, o importador ou 
arrematante mantiver depósito de sua propriedade 
para a venda de seus produtos; 

b) quando o fabricante, importador ou 
arrematante vender a qualquer estabelecimento ou 
firma, mediante contrato de comissão, distribuição, 
participação e ajustes semelhantes; 

c) quando a firma ou sociedade fabricante 
importadora ou arrematante vender a firma ou 
sociedade de que faça parte, como sócio ou 
acionista, ou se a firma ou sociedade compradora 
fizer parte da firma ou sociedade fabricante, 
importadora ou arrematante, como sócio ou 
acionista; 

d) quando a firma ou sociedade fabricante, 
importadora ou arrematante e a compradora tiverem 
sócios comuns, ou que de ambas fizerem parte, na 
qualidade de sócio, gerente (pessoa que exerça essa 
função embora sob outra denominação), diretor, 
acionista controlador (possuidor, em seu próprio 
nome ou em nome do cônjuge ou filhos, de mais de 
50% das ações da sociedade); 

e) quando o fabricante, importador ou 
arrematante vender ou consignar a um mesmo 
estabelecimento comercial (compreendida a matriz e 
filiais) mais de 50% do volume de suas vendas de 
produtos tributados, num período de doze (12) meses, 
hipótese em que recolherá, dentro de trinta (30) dias 
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do término dos doze (12) meses, a diferença de 
impôsto que houver; 

f) quando a firma ou sociedade compradora fôr 
a única adquirente, por qualquer forma ou titulo de 
um ou mais de um dos produtos do fabricante, 
importador ou arrematante, inclusive por 
padronagem, marca ou tipo, ou volume global das 
mercadorias de um mesmo despacho de importação, 
venda ou não mercadorias semelhantes ou 
diferentes, de outras procedências; 

g) quando dois ou Mais sócios da firma ou 
acionista da sociedade fabricante, importadora ou 
arrematante, possuindo mais de 50% do respectivo 
capital social, desfrutarem de idêntica predominância 
na firma ou sociedade compradora. 

9º Os óleos essenciais naturais sem mistura, 
tributados pelo inciso 4 da alínea III, de produção 
nacional, quando extraídos em instalações 
localizadas em zona rural e vendidos pelo próprio 
extrator a comerciante por grosso registrado, 
transitarão sem o pagamento do impôsto, do 
estabelecimento do produtor ao do comerciante, uma 
vez que estejam acompanhados de guia especial, 
segundo modêlo que será estabelecido pela Diretoria 
das Rendas Internas. O pagamento do tributo 
competirá, então, ao comerciante que fica 
equiparado, para os efeitos desta lei, ao fabricante. 
Se, porém, as vendas forem feitas diretamente a 
industriais de produtos da alínea III, deverão sair do 
estabelecimento produtor acompanhados da Nota 
Fiscal, sujeitos ao impôsto previsto". 

"10º Fica o Poder Executivo autorizado a 
determinar, que o recolhimento quinzenal a que se 
refere o inciso 3º passe a se fazer mensalmente". 

Alteração 11ª: 
A Tabela "B" se constituirá das seguintes 

alíneas: XXII (bebidas), XXIII (fósforos),  
XXIV (fumo), XXV (móveis) e XXVI  
(jóias, obras de ourives e relógios), cujo 
 

regime de cálculo e pagamento do impôsto será 
regulado pelas observações à Tabela D e notas das 
respectivas alíneas do Decreto nº 43.711, de 17 de 
maio de 1958. 

Alteração 12ª: 
O inciso I da alínea XXIII (fumo) passa a ter a 

seguinte redação: 
"Charutos, com base no preço de venda do 

fabricante (por unidade): 
Até o preço de Cr$ – 3,00 – 5%; 
De mais de Cr$ 3,00 até Cr$ 5,00 – 10%; 
De mais de Cr$ 5,00 até Cr$. 10,00 – 12%; 
De mais de Cr$ 10,00 até Cr$ 25,00 – 15%; 
De mais de C$ 25,00 até Cr$ 50,00 – 20%; 
De mais de Cr$ 50,00 – 30%. 
Alteração 13ª: 
Ficam feitas as seguintes modificações no 

Capítulo XIII da Consolidação das Leis do Impôsto 
de Consumo: 
 

I 
 

O art. 196, das Normas Gerais da vigente 
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, 
aprovada pelo Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 
1958, passará a ter a seguinte redação, acrescido 
dos e §§ 1º 2º e 3º: 

Art. 196. A corporação dos agentes fiscais do 
impôsto de consumo compõe-se de 836 funcionários 
de acôrdo com a distribuição abaixo observado, para 
as promoções, o sistema da legislação vigente e 
passando à atribuição do Diretor Geral da Fazenda 
Nacional competência dos atos de suas remoções: 

105 classe "L" – Categoria Especial – lotados 
no Distrito Federal; 

225 classe "K" – Primeira Categoria – 
lotados nas capitais dos Estados de São Paulo, 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rui de Janeiro, 
Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul; 
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356 classe "J" – Primeira Categoria – lotados 

no interior dos Estados de São Paulo, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul; 

78 classe "I" – Segunda Categoria – lotados 
nos Estados do Pará, Ceará, Paraíba, Alagoas e 
Sergipe; e 

72 classe "H" – Terceira Categoria – lotados 
nos Estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso e Espírito 
Santo. 

§ 1º O Poder Executivo distribuirá, por decreto, 
os agentes fiscais do impôsto de consumo de cada 
categoria numèricamente pelos diversos Estados 
que a compõe, de acôrdo com a necessidade do 
serviço, mediante proposta da Diretoria das Rendas 
Internas. 

§ 2º A Diretoria das Rendas Internas fixará, 
conforme a necessidade do serviço, o número de 
agentes fiscais do impôsto de consumo que devam 
ter exercício nas capitais dos Estados de segunda e 
terceira categorias. 

§ 3º Na primeira distribuição decorrente dêste 
artigo, em igualdade de condições de merecimento, 
a promoção por êsse critério recairá, de preferência, 
no agente fiscal do impôsto de consumo mais antigo 
na classe. 

 
II 

 
Substitua-se os §§ 1º e 2º do art. 197, do 

Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 1958, pelos 
seguintes: 

§ 1º O Poder Executivo promoverá, 
bienalmente, a revisão da tabela de percentagens 
que constitui a parte variável da remuneração dos 
agentes fiscais do impôsto de consumo, de modo 
que as razões percentuais atribuídas àqueles 
servidores no biênio anterior sejam reduzidas na 
mesma proporção geométrica em que se tiver 
verificado o aumento da arrecadação entre os dois 
anos do mesmo biênio. 

§ 2º A fixação das razões percentuais de que 
trata êste artigo far-se-á dividindo-se a arrecadação 
verificada no primeiro ano do biênio pela apurada no 
segundo e multiplicando-se o resultado pela razão 
percentual vigente". 

 
III 

 
A redação do art. 198, das Normas Gerais do 

Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 1958, acrescida 
dos seguintes §§ 1º, 2º e 3º passa a ter a redação 
que se segue: 

"Art. 198. A parte variável da remuneração 
(percentagem), a que têm direito os agentes fiscais 
do impôsto de consumo, será calculada 
mensalmente, em cada categoria, sôbre o total do 
impôsto de consumo arrecadado nos Estados que a 
compõem e será pago, a cada um dos servidores, o 
quociente da divisão do total da percentagem assim 
calculada, pelo número de agentes fiscais lotados 
nos mesmos Estados. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo, a 
arrecadação do Distrito Federal, atendida a lotação 
numérica dos agentes fiscais com exercício na 
mesma unidade, será considerada juntamente com a 
dos Estados de primeira categoria. 

§ 2º O Poder Executivo, tendo em vista as 
razões percentuais previstas em lei, estabelecerá a 
razão média para cada grupo de Estado de igual 
categoria, tomando por base a arrecadação média 
do biênio anterior e a média das percentagens 
efetivamente pagas no mesmo período. 

§ 3º Na determinação da razão percentual de 
que trata o § 2º, levar-se-á em conta a redistribuição 
de cargos ora feita, de modo a relacioná-la com o 
aumento ou a diminuição do número de agentes 
fiscais em cada categoria. 

 
IV 

 
Acrescente-se, após o art. 200 das  

Normas Gerais do Decreto 43.711, 
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de 17 de maio de 1958, mais os seguintes: 
"Art. ... A ação do agente fiscal do impôsto de 

consumo poderá estender-se além dos limites de sua 
seção ou circunscrição, do Estado ou do Distrito 
Federal em que fôr lotado, desde que se trate de 
apuração, iniciada pelo mesmo, de evasão de 
impostos ou fraudes fiscais, obedecidas as 
instruções que forem baixadas pelo Diretor das 
Rendas Internas. 

Art. ... O Diretor das Rendas Internas  
poderá, quando a necessidade do serviço o 
aconselhar, designar agentes fiscais do impôsto  
de consumo para incumbir-se de serviços,  
diligências ou encargos especiais de fiscalização,  
ou de inspeções extraordinárias, onde se  
fizer conveniente aos interêsses da Fazenda 
Nacional. 

Art. ... Competem ao Diretor das Rendas 
Internas a designação e a fixação do número de 
agentes fiscais do impôsto de consumo para o 
exercício das comissões de: 

Inspetor Fiscal; 
Auxiliar da Fiscalização do Sêlo nas 

Operações Bancárias; e 
Assessor Técnico da Diretoria das Rendas 

Internas. 
Art. ... O Diretor Geral da Fazenda Nacional, 

em caso especial de funcionário localizado  
em Capital de Estado de primeira categoria,  
poderá autorizar que o agente fiscal do impôsto  
de consumo da classe "K", promovido para a  
classe "L", continue tendo exercício, a título  
precário, na capital onde esteja lotado, substituindo  
o exercício do mesmo no Distrito Federal, também  
a título precário, pelo de outro agente fiscal do 
impôsto de consumo de sua livre escolha, de  
forma que fique sempre completa a lotação  
do Distrito Federal. Neste caso, continuará  
cada agente fiscal percebendo a sua remuneração 
pelo Distrito Federal ou Estado a cuja lotação 
pertencer. 

Art. ... Transferida a Capital da República, a 
atual cidade do Rio de Janeiro continuará integrando 
a Categoria Especial para efeito da Fiscalização dos 
Impostos Internos". 

 
V 

 
A Alínea XXV – Móveis, da Tabela D, fica 

acrescida da seguinte Nota: 
"É facultado ao fabricante ou importador de 

móveis pagar desde logo o impôsto sôbre preço 
marcado para a venda do produto no varejo, o qual 
não poderá ser excedido, sob pena de multa de 
Cruzeiros 2.500,00 a Cr$ 5.000,00, se outra maior 
não fôr cabível, pela diferença de impôsto". 

 
VI 

 
Fica revogado o disposto no art. 13, § 2º, do 

Decreto nº 24.763, de 14 de julho de 1934 e 
revigorado o art. 3º do mesmo decreto, passando a 
designação dos Representantes da Fazenda junto aos 
Conselhos a ser feita por decreto do Poder Executivo. 

 
VII 

 
Não será levada à cobrança judicial dívida 

ativa da União até Cruzeiros 200,00, cessando o 
andamento das respectivas ações. 

Alteração 14ª: 
Ficam incluídos na isenção prevista pelo item 

III à letra "d" do § 1º do art. 9º da Consolidação das 
Leis do Impôsto de Consumo os medicamentos 
destinados ao combate da paralisia infantil. 

Alteração 15ª: 
Ficam aumentados de 100% (cem por cento) os 

valores fixados como limites de preço a que está sujeito 
o gôzo das isenções estabelecidas pelo art. 3º da Lei nº 
494, de 26 de novembro de 1948, alterado pelo art. 8º 
da Lei nº 2.653, de 24 de novembro de 1955. 

Art. 2º Ficam suprimidas as penalidades que 
figuram na parte final de cada capítulo das Normas 
 

 



– 373 – 
 

Gerais da Consolidação das Leis do Impôsto de 
Consumo, aprovada pelo Decreto nº 43.711, de 17 
de maio de 1958, aplicando-se em substituição, o 
regime de multas estabelecido nos parágrafos 
seguintes: 

§ 1º A falta de pagamento do tributo e as 
infrações que esta lei equipara à falta de pagamento 
do impôsto sujeitarão o infrator à multa prevista no 
art. 201, incisos 1, 2 e 3, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 213. 

§ 2º As infrações aos dispositivos desta Lei e 
respectivo Regulamento, quando não sujeitas à 
multa proporcional ao valor do impôsto ou do 
produto, serão punidas com multas de Cr$ 500,00 a 
Cruzeiros 20.000,00, aplicadas em grau mínimo, 
médio ou máximo, conforme a gravidade da infração, 
e escalonadas segundo a graduação das 
penalidades ora vigentes. 

§ 3º Aquêles que simularem, viciarem ou 
falsificarem documentos ou a escrituração de seus 
livros fiscais ou comerciais para iludir a fiscalização 
ou fugir ao pagamento do impôsto, bem como os que 
embaraçarem ou impedirem a ação fiscal, 
falsificarem estampilhas ou utilizarem documentos 
falsos, estampilhas já servidas ou ilegalmente 
havidas, incorrerão nas multas de grau máximo, 
multiplicadas por cinco (5). 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a 
substituir, gradativamente, o regime de selagem 
direta pelo de recolhimento do impôsto por guia, em 
relação aos produtos, cujo contrôle se possa fazer de 
forma satisfatória. 

Art. 4º O Poder Executivo consolidará e 
regulamentará, mediante decreto, no prazo de 
sessenta (60) dias, as alterações feitas por esta  
lei e por leis posteriores à publicação do Decreto  
nº 43.711, de 17 de maio de 1958, de modo a  
que tôdas as matérias relativas ao impôsto  
de consumo, sua arrecadação e fiscalização,  
e, especialmente em face do novo sistema  
adotado, passem a ser disciplinadas inteiramen- 
 

te pelo regulamento expedido, podendo, para êsse 
fim: 

a) suprimir os dispositivos que direta ou 
indiretamente tenham sido revogados e alterar os 
que tenham sido em parte atingidos pelas alterações, 
bem como retificar as citações que necessàriamente 
tenham de se modificar; 

b) estabelecer as cautelas de ordem fiscal 
tendentes a evitar a evasão de impôsto, adaptando 
as existentes às novas prescrições; 

c) adotar modelos de livros para escrita fiscal, 
prescrevendo as normas necessárias à clareza e 
segurança de seus lançamentos; 

d) alterar os modelos dos livros, talões e notas 
de escrita fiscal em uso e modificar as instruções 
para a sua escrituração. 

Parágrafo único. Para a consolidação e 
regulamentação de que trata êste artigo, o Poder 
Executivo nomeará representantes dos contribuintes 
indicados pelas Confederações de classe, que 
participarão da feitura dos trabalhos pelos técnicos 
da Diretoria das Rendas Internas. 

Art. 5º Fica o Ministério da Fazenda autorizado 
a promover acôrdo com o Instituto do Açúcar e do 
Álcool, transferindo para essa entidade a obrigação 
de instalar, assistir e conservar em perfeito 
funcionamento, medidores automáticos de sua 
propriedade, para cumprimento das disposições do 
Decreto-lei nº 3.494, de 13 de agôsto de 1941, quer 
quanto às fábricas de aguardente, quer quanto às de 
álcool. 

Art. 6º Os inspetores fiscais do impôsto de 
consumo terão direito a diárias, na forma prevista 
nos artigos 135 e 136, da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952. 

Art. 7º Os produtos dos incisos 1 e 7 da alínea 
XXI da Tabela D da Consolidação das Leis  
do Impôsto de Consumo pagarão o impôsto por  
guia, sujeitos às normas previstas para os  
produtos da Tabela "A" desta lei, desde que,  
por meio de contador automático invio- 
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lável do respectivo engarrafamento ou outro 
processo mecânico, aceito pela Diretoria das Rendas 
Internas, ofereçam a segurança ao contrôle fiscal, 
que fôr estabelecida no Regulamento. 

Parágrafo único. Os fabricantes que não 
possam se adaptar às normas exigidas neste artigo 
pagarão o tributo por selagem direta, na forma da 
alínea XXI da Tabela D, da Consolidação das Leis do 
Impôsto de Consumo. 

Art. 8º O café torrado ou moído, tributado no 
inciso 4, à alínea XXVI da Consolidação das Leis do 
Impôsto de Consumo, integrará a Tabela B, desta lei, 
em alínea própria, devendo ser observadas, na 
selagem do produto, as seguintes normas, mantidas 
as exigências a que se refere a Nota S.1 à citada 
alínea: 

a) as estampilhas, devidamente inutilizadas na 
forma do art. 76 das Normas Gerais, deverão ser 
aplicadas, por meio de goma forte, no fêcho do 
invólucro ou recipiente, de modo a que se rompam 
ou inutilizem ao serem abertos; 

b) o café torrado, vendido a moedores, sairá 
da fábrica acompanhado das competentes 
estampilhas, inutilizadas na forma do art. 77 das 
Normas Gerais, competindo ao estabelecimento 
moedor efetuar o estampilhamento do café moído e 
adquirindo, se necessário, as estampilhas 
indispensáveis à complementação da selagem. 

Art. 9º Os calçados passam a integrar  
a Tabela "A" mediante a alíquota de 12% sôbre  
o preço de venda dos fabricantes ou  
importadores, observadas, especialmente, as 
seguintes cautelas: 

1ª Os fabricantes ou importadores serão 
obrigados a marcar em cada par o número de ordem 
da fabricação ou importação pela forma que o 
Regulamento estabelecer, permitido o uso de séries 
numéricas ou alfabéticas; 

2ª quando os produtos não estiverem numerados 
ou a numeração não obedeça às prescrições le- 
 

gais serão considerados como não tendo satisfeito o 
impôsto, calculado com base no preço de venda a 
varejo vigente no mercado, caso não o tenham 
marcado; 

3ª os produtos que forem encontrados nos 
estabelecimentos industriais a que se referem os 
incisos I e II da letra a, do art. 45 das Normas Gerais, 
já prontos para serem vendidos ou em condições de 
serem expedidos e que não estiverem numerados, 
serão considerados como não tendo satisfeito o 
impôsto; 

4ª quando apreendidos fora dos 
estabelecimentos fabris ou importadores produtos 
por cujos rótulos se possa identificar o fabricante ou 
importador, sem estarem acompanhados da Nota 
Fiscal e cuja numeração seja superior ao maior 
número de ordem já em uso, serão considerados 
como não tendo satisfeito o tributo tantos pares 
idênticos quantos formem os números excedentes; 

5ª os calçados isentos pelo item IV da letra b 
ao parágrafo 1º do art. 9º das Normas Gerais da 
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, 
terão obrigatòriamente marcados pelo fabricante o 
preço de venda no varejo, como fôr determinado pelo 
Regulamento. 

§ 1º Quando a própria firma fabricante dos 
produtos a que se refere a atual alínea XV da Tabela 
B da vigente Consolidação das Leis do Impôsto de 
Consumo, mantiver estabelecimento varejista ou 
efetuar vendas a firmas atingidas pelo regime da 
Observação 3ª da Tabela A, o impôsto será 
calculado e pago, em relação aos produtos que 
venderem por intermédio dêsses estabelecimentos, 
com base no respectivo preço de venda no varejo, 
reduzido de 20% (vinte por cento), desde que se 
submetam ao contrôle de vendas que fôr 
estabelecido pela Diretoria das Rendas Internas. 

§ 2º Aos fabricantes dos produtos a  
que se refere o item anterior se aplica o disposto  
no art. 26 das Normas Gerais da Consolidação 
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das Leis do Impôsto de Consumo baixadas com o 
Decreto nº 43.711, de 17 de maio de 1958. 

Art. 10. Fica aumentado de Cruzeiros 5.000,00 
para Cr$ 10.000,00 o limite a partir do qual é 
permitida a interposição de recurso das decisões de 
primeira instância, a que se refere o artigo 180 das 
Normas Gerais da Consolidação das Leis do Impôsto 
de Consumo, aprovada pelo Decreto nº 43.711, de 
17 de maio de 1958 e o art. 167 do Decreto-lei nº 
7.404, de 22 de março de 1945. 

Art. 11. Recusado o fiador apresentado  
para efeito de recurso aos Conselhos de 
Contribuintes, poderá, dentro do prazo igual ao que 
restava quando protocolada a respectiva petição, 
indicar mais um segundo e um terceiro fiadores, 
sucessivamente, não se admitindo, depois dessas, 
nova indicação. 

Art. 12. A decisão de primeira instância 
favorável às partes, ou que desclassifique a infração 
capitulada no processo, qualquer que seja a lei ou 
regulamento fiscal, obriga a recurso "ex officio", salvo 
se a importância total em litígio não exceder de Cr$ 
10.000,00 (dez mil cruzeiros) ou se a decisão fôr 
proferida, em Comissão de Tarifa, sôbre 
desclassificação ou valor de mercadorias. 

Art. 13. Quando o processo versar sôbre 
assunto de alto interêsse para a Fazenda e os 
contribuintes, o Diretor Geral da Fazenda Nacional 
poderá solicitar aos Conselhos de Contribuintes ou 
Conselho Superior de Tarifa o seu imediato 
julgamento. 

Art. 14. Os processos instaurados por 
infrações de legislação tributária federal, existentes, 
na data da publicação desta lei, em qualquer fase 
administrativa ou judiciária, e cujo valor em litígio não 
seja superior a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), não 
terão prosseguimento e serão arquivados. 

Art. 15. A alíquota do inciso 1, da Alínea  
IX, ficará reduzida para 8% em 1960 e 6% a  
partir de 1961. 

Art. 16. Para efeito de cálculo do impôsto de 
consumo sôbre os produtos dos incisos 1 e 7 da 
atual alínea XXI, da Tabela D (cerveja, chope e 
refrigerantes), não se computará o valor dos 
recipientes ou embalagens, desde que debitados ao 
preço de custo, majorado de até 10% (dez por cento) 
para compensação de quebras e despesas outras, 
inclusive o impôsto de vendas e consignações. Será, 
porém, indispensável, para tanto, que seja êsse valor 
também debitado na nota fiscal em separado, 
devendo constar da nota, em caracteres impressos e 
destacados, que a devolução será aceita pelo 
mesmo preço do faturamento, preço que nunca 
poderá ser superior ao preço de fábrica vigente à 
época para produtos idênticos, com o acréscimo já 
citado. 

Art. 17. Mesmo quando debitadas em 
separado, as despesas de carretos e fretes, nos 
casos de transportes por meio de veículos do próprio 
fabricante ou de emprêsa que com êle tenha 
relações de interdependência, previstas pela 
Observação 3ª da Tabela A, não poderão, em 
hipótese alguma, exceder os níveis normais de 
preços vigorantes, para transporte semelhante, no 
mercado local, sob pena de nêle incidir o impôsto de 
consumo. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor trinta (30) 
dias após a publicação do Regulamento previsto no 
art. 4º, revogadas as disposições em contrário. 

 
TABELA A 

 
Alínea I 

 
Produtos alimentares industrializados 

 
1 – Preparações e conservas de carnes, 

vísceras e miúdos comestíveis de peixe, crustáceos 
ou moluscos, extratos, sopas e caldos – 3%. 

2 – Caviar e sucedâneos – 20%. 
 



– 376 – 
 
3 – Óleos e gorduras animais ou vegetais para 

alimentação, margarinas e semelhantes – 4%. 
4 – Açúcar refinado ou em tabletes; glicose, 

maltose, lactose e outros açúcares, mesmo em 
xarope – 4%. 

5 – Pós açucarados para preparação de 
doces, geléias, pudins, sorvetes e semelhantes; 
doces, confeitos, pastilhas, balas, drágeas, 
caramelos e produtos semelhantes, qualquer outra 
preparação açucarada não especificada nem 
compreendida em outra parte – 5%. 

6 – Extratos de café, café solúvel e 
sucedâneos de café; chá e mate em latas, caixas, 
saquinhos ou outra embalagem própria para venda a 
varejo – 5%. 

7 – Chocolate, artigos de chocolate e qualquer 
preparação contendo cacau, com ou sem açúcar – 
5%. 

8 – Farinhas compostas, farinha láctea, leite 
maltado, qualquer outra preparação com base de 
farinhas ou féculas; "corn-flakes", "pffed-rce" e  
outros flocos de cereais pré-cozidos; bolachas e 
biscoitos em embalagem destinada ao consumidor  
– 3%. 

9 – Preparações e conservas de legumes, 
hortaliças, raízes, frutos, plantas e outras partes  
de plantas, geléias, polpas e pastas de frutos; 
extratos, sopas e caldos; frutas sêcas ou passadas  
– 5%. 

10 – Mostarda e farinha de mostarda, 
preparada; pimentas e pimentões, em pó; baunilha, 
canela em pó e outras especiarias em pó ou 
preparadas e outros condimentos culinários; molhos 
e temperos; vinagre – 5%. 

11 – Levedura e fermentos naturais ou 
artificiais e quaisquer outras preparações e produtos 
alimentares industrializados, inclusive complementos 
alimentares, não especificados nem compreendidos 
em outra parte – 3%. 

12 – Sal refinado ou triturado, acondicionado 
em recipientes de vidro, matéria plástica e 
embalagens semelhantes – 2%. 

Alínea II 
 

Produtos farmacêuticos 
 
1 – Produtos opoterápicos; hormônios e 

enzimas; vitaminas; alcalóides e heterósidos; – não 
acondicionados para venda a varejo – 2%. 

2 – Sulfas, sulfonas e antibióticos, em 
qualquer forma de apresentação – 2%. 

3 – Outros medicamentos compreendendo: a) 
os produtos misturados para fins terapêuticos ou 
profiláticos, de emprêgo humano ou veterinário; b) os 
produtos para os mesmos fins, apresentados em 
doses unitárias ou múltiplas; c) os acondicionados 
para venda a varejo que indicarem no rótulo ou  
bula, emprêgo profilático ou terapêuticos; d) 
especialidades farmacêuticas devidamente 
licenciadas no País e produtos oficinais inscritos em 
farmacopéia ou repertório farmacêutico legalmente 
admitido, de uso em medicina humana ou 
veterinária, sob qualquer forma farmacêutica – 4%. 

4 – Material de penso: algodão hidrófilo, gase, 
ataduras, esparadrapos; agafe, categute cirúrgico e 
qualquer outro fio para sutura – 2%. 

5 – Esponjas; algodão de oxicelulose e  
outros pensos hemostáticos tópicos semelhantes; 
laminárias, pessários solúveis ou não; caixas e 
estojos farmacêuticos para socorros de urgência – 
4%. 

6 – Cimentos dentários – 3%. 
7 – Preparações com base de sais granulados 

e pós efervecentes; sais para águas minerais de 
ação medicamentosa – 4%. 

 
Alínea III 

 
Artigos de higiene e cuidados pessoais 

 
1 – Dentifrícios e outras preparações para 

higiene bucal e limpeza dos dentes – 6%. 
2 – Sabões e sabonetes perfumados, de  

qualquer forma preparados; sabões medicinais, veteriná- 
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rios e desinfetantes; sabões em bastão, em pó ou 
em creme, para barbear; "shampoos" para lavagem 
dos cabelos – 20%. 

3 – Águas de colônia, de quina, de rosas, 
de alfazema, quando preparadas em álcool; água 
de "maquillage" e de beleza; amôneas para 
toucador; preparados próprios para limpeza das 
unhas; bandolinas, batons, brilhantinas, carmins, 
"crayons" para "maquillage", cremes, pastas e 
pomadas próprias para amaciar, embelezar, 
limpar ou preservar a pele e os cabelos; 
depilatórios e desodorantes de qualquer forma 
preparados, com ou sem perfume; destruidores 
de películas; esmaltes, vernizes e outros produtos 
próprios para conservação ou embelezamento 
das unhas; extratos, fixadores de cabelo e 
preparações semelhantes; lança-perfumes; 
lentilhas perfumadas; loções; lápis hemostático 
para barba; óleos perfumados, artificialmente; 
pastilhas perfumadas; pós de arroz; pós para uso 
de toucador; preparados para proteger ou colorir 
a pele e os destinados a frisar ou alisar os 
cabelos; pedras-ume próprias para barba, em 
tabletes; "rouges"; sais perfumados para banhos 
e outros fins; saquinhos, almofadas e cabides 
perfumados; tabletes e trociscos perfumados; 
talco e polvilho, com ou sem perfume e 
adicionados, ou não, de substâncias aderentes ou 
medicamentosas; tinturas e tônicos para os 
cabelos; vinagres aromáticos; bem como todo e 
qualquer outro similar aos aqui mencionados, 
considerados ou não especialidades 
farmacêuticas pelo órgão competente, inclusive 
as loções tônicas e preparações semelhantes, 
perfumadas, mesmo indicadas para vigorar os 
cabelos e a barba, ou curar doença do couro 
cabeludo e os não perfumados que não forem 
considerados especialidades farmacêuticas pelo 
órgão competente, ficam sujeitos ao impôsto 
dêste inciso – 35%. 

4 – Óleos essenciais, simples ou  
combinados, naturais ou artificiais, 
 

compreendidos os produtos químicos aromáticos que 
constituem matéria-prima básica para composição de 
perfumes – 50%. 

 
Alínea IV 

 
Tecidos e outros artefatos têxteis 

 
1 – Cordoalhas, (amarras, barbantes, cabos, 

cordéias, estais) de qualquer fibra têxtil; fitilho 
gomado de qualquer fio ou fibra – 6%. 

2 – Sacos de embalagem de qualquer têxtil – 4%. 
3 – Mangueiras e correias transportadoras ou 

de transmissão, de tecidos; feltros ou tecidos 
feltrados para cardas ou outro fim técnico; gases 
para peneiras; véus para luz incandescente; tecidos 
para compressão ou filtração de matérias graxas ou 
semelhantes; feltros e tecidos feltrados em peça ou 
tecidos sem fim, impregnados ou não para 
máquinas; lonas para qualquer fim; tecido para 
filtração de ácidos; tecidos para fabricação de 
pneumáticos; e outros tecidos semelhantes para 
usos técnicos e seus artefatos – 10%. 

4 – Fios e linhas acondicionados para venda a 
varejo – 6%. 

5 – Tecidos comuns, constituídos de trama e 
urdidura; tecidos especiais; veludos, pelúcias, 
tecidos bouclés, ricos (chenille), tecidos de ponto de 
rêde ou filé, tule ou filó, rendas, entremeios bordados 
e aplicações; tecidos elásticos; retalhos e aparas de 
tecidos impregnados ou recobertos; entretelas; 
pavios, retalhos e aparas de tecidos; quaisquer 
outros tecidos não especificados nem 
compreendidos em outra parte – 10%. 

6 – Malharia e ponto de meia e seus artefatos 
– 10%. 

7 – Feltros e artigos de feltro não especificados 
nem compreendidos em outra parte – 10%. 

8 – Artigos de passamanaria: alamares, 
barbicachos, borlas, cordões, dragonas, elásticos 
trançados, etiquetas, fiadores, fitas e fitilhas,  
franjas, flocos, galões, golas e pa- 
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las feitas à máquina, jugulares, letras, monogramas 
ou números; passadores, pingentes, precintas, 
requifes, rosetas, sutaches, tranças, trancelins e 
outros artigos de passamanaria – 10%. 

9 – Tapetes e tapeçaria, congóleos, linóleos, 
passadeiras e artigos semelhantes – 10%. 

10 – Fios de qualquer fibra têxtil retorcidos ou 
frouxos com qualquer número de cabos ou pernas, 
para fins industriais – 2%. 

11 – Quaisquer artefatos ou confecções de 
têxtil, não especificados nem compreendidos em 
outra parte – 10%. 

 
Alínea V 

 
Couros, peles e seus artefatos 

 
1 – Couros e peles preparados ou curtidos 

(exclusive salgados, sêcos, salgados-sêcos, tratados 
com cal ou piclados) – 2%. 

2 – Artefatos de couro ou peles, com ou sem 
outra matéria, não especificados nem 
compreendidos em outra parte – 8%. 

3 – Peles de peleteria preparadas ou 
apresentadas e seus artefatos – 20%. 

 
Alínea VI 

 
Borracha e seus artefatos 

 
1 – Borracha sintética em bruto – 2%. 
2 – Pneumáticos, câmaras de ar e bandas 

"flps"), para rodas de veículos ou aeronaves –  
7%. 

3 – Mangueiras, correias transportadoras ou 
de transmissão e outros artefatos mistos de borracha 
e tecido lona ou outras matérias – 7%. 

4 – Outros artefatos de borracha natural ou 
sintética, não especificados nem compreendidos em 
outra parte – 7%. 

Alínea VII 
 

Celulose, papel e seus artefatos 
 
1 – Celulose ou pasta de papel; pastas de 

madeira, mecânicas, semi-químicas ou químicas; 
pastas de trapos de esparto, manilha ou fibras 
semelhantes – 2%. 

2 – Papel, papelão, cartão ou cartolina, de 
qualquer qualidade para qualquer fim; papéis 
carbono, estêncil e semelhantes; papéis para marcar 
ou dourar livros, tecidos ou semelhantes; e outros 
papéis, papelões, cartões ou cartolinas impregnados 
ou recobertos, papéis para vidraças, forração de 
paredes e semelhantes; coberturas de piso com 
base de papel ou papelão; placas de filtração – 4%. 

3 – Artefatos de papel, papelão, cartão ou 
cartolina, inclusive papéis para cartas, em blocos  
ou fôlhas sôltas, envelopes e outros artigos de 
correspondência; pastas e capas para escritório; 
registros, cadernos, "carnets", blocos, agendas, 
álbuns, mostruários, livros para escrituração; etiquêtas 
e outros artigos de escritório; decalcomanias para 
qualquer fim; quaisquer outros artefatos de papel, 
excluídos: livros, músicas e outros impressos para fins 
didáticos ou culturais, assim como cartões de visita e 
de aniversário, calendários, imagens, estampas, 
gravuras, anúncios, prospectos, catálogos, talões e 
outros impressos confeccionados mediante encomenda 
para consumo do próprio comprador – 5%. 

4 – Fibra vulcanizada e seus artefatos – 6%. 
 

Alínea VIII 
 

Artefatos de produtos de origem animal e vegetal 
 
1 – Madeira laminada, madeira compensada 

ou qualquer outra artificialmente reconstituída ou 
preparada, e, bem assim, suas fôlhas, placas, 
chapas e semelhantes – 3%. 
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2 – Artefatos de madeira, inclusive 

artificialmente reconstituída: armações, balcões, 
vitrinas e semelhantes, para estabelecimentos 
comerciais ou industriais de madeira de qualquer 
espécie, com ou sem outra matéria, ainda que 
confeccionadas no próprio local de aplicação por 
fabricante de móveis ou de artefatos de produtos 
desta alínea – 7%. 

3 – Artefatos de cortiça – 7%. 
4 – Artefatos de materiais de espartana, 

traçaria e cestaria (de bambu, ráfia, cana, cipó, crina 
vegetal ou artificial, fibras vegetais não preparadas 
para fiação, filamentos ou vergônteas de madeira, 
juncos, palha natural ou artificial, tiras de matéria 
plástica ou de papel, vime e materiais semelhantes) 
– 7%. 

5 – Artefatos de carapaças, de madrepérola, 
de marfim, de osso, de coral, de espuma do mar, de 
chifre, de âmbar, de azeviche, de côco, de coquilho, 
de carôço de jarina, de resinas naturais, de 
sementes, de frutos ou cascas de vegetais e de 
outras matérias semelhantes; artefatos moldados, de 
cêras, de parafina, de estearina, de pastas para 
modelar, de gelatina não endurecida e matérias 
semelhantes – 8%. 

6 – Brochas, escôvas, escovões, 
espanadores, enceradeiras não elétricas, pincéis, 
rodos de borracha, com ou sem cabos, 
vasculhadores, vassouras e vassourões, de qualquer 
matéria e feitio e para qualquer fim – 6%. 

7 – Qualquer outro artefato de produto de 
origem animal ou vegetal não especificado nem 
compreendido em outra parte – 6%. 

 
Alínea IX 

 
Cimento, mármore, pedras e seus artefatos 

 
1 – Cimento e seus artefatos, excluídos os do 

item 6 – 10%. 
2 – Mós, rebolos, afiadores, polidores  

e semelhantes; abrasivos naturais ou  
artificiais, em pó ou grão, 
 

aplicados sôbre papel, tecido ou outra matéria (lixas) 
– 5%. 

3 – Painéis, pranchas, blocos, e semelhantes 
de fibras vegetais, de fibras de madeira, de palha, de 
resíduos de madeira ou de outras fibras, 
aglomeradas com cimento, com gêsso, ou com outro 
aglomerado mineral – 6%. 

4 – Artefatos de amianto, puro ou de mistura 
com outras fibras, impregnado ou não: papel, 
papelão, tecidos, calçados, chapéus, luvas e outras 
vestimentas e qualquer outro artefato não 
especificado nem compreendido em outra parte; 
lonas de freio e semelhantes, de qualquer matéria – 
6%. 

5 – Artefatos de mármore, de alabastro, de 
granito, de pórfiro, de basalto, de grês e outras 
pedras e qualquer artefato de matérias minerais não 
especificadas nem compreendidas em outra parte, 
excluídas as pedras simplesmente serradas ou 
esquadriadas – 6%. 

6 – Tubos e respectivas conexões, bem como 
chapas lisas ou onduladas e seus pertences, de 
cimento simples ou misto – 2%. 

 
Alínea X 

 
Cerâmica de vidro 

 
1 – Vidro em barra, varetas, tubos ou 

grâmulos; lâminas, fôlhas ou placas de vidro; vidros 
de segurança e vidros temperados – 6%. 

2 – Fibra de vidro e artigos de fibra de  
vidro: placas, blocos, lençóis, colchões e 
semelhantes; fios, tecidos e outros artefatos de fibra 
de vidro – 6%. 

3 – vidro ótico, prensado ou moldado,  
sem polimento ótico, para o fabrico de lentes –  
6%. 

4 – Qualquer outro artefato de vidro ou de 
cristal não especificado nem compreendido em outra 
parte – 6%. 

5 – Todo e qualquer artefato de cerâmica – 
5%. 
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Alínea XI 
 

Resinas sintéticas, plásticos e seus artefatos 
 
1 – Matérias plásticas e resinas artificiais ou 

sintéticas, de condensação ou polimerização, em 
bruto ou em películas, fôlhas, laminados, 
estratificados, placas, barras, blocos, prefilados, 
tubos, bastões, e outras formas semi-manufaturadas; 
celulose regenerada, celofane); éteres de celulose 
em bruto ou em forma semimanufaturadas; gelatina 
endurecida e matérias plásticas, alcuminóides 
semelhantes em bruto ou em formas semi-
manufaturadas; derivados de colofônia e de resinas 
naturais; derivados de borracha; outras matérias 
plásticas e resinas artificiais ou sintéticas, em bruto 
ou em formas semi-manufaturadas – 5%. 

2 – Quaisquer artefatos de matérias plásticas 
ou resinas artificiais ou sintéticas não especificados 
nem compreendidos em outra parte – 5%. 

 
Alínea XII 

 
Produtos das indústrias químicas 

 
1 – Produtos químicos inorgânicos ou 

orgânicos produzidos industrialmente – 2%. 
2 – Extratos tanantes de origem vegetal; 

ácidos tânicos ou taninos; produtos tanantes 
artificiais ou sintéticos; preparações com base em 
enzimas e semelhantes para pré-tanagem ou purga 
de couros; matérias corantes de origem vegetal ou 
animal; matérias corantes orgânicas sintéticas; 
corantes minerais (pigmentos inorgânicos); negro de 
fumo ou pó de sapato; pós metálicos para dourar, 
pratear, bronzear e semelhantes; côres, pigmentos e 
opacificantes preparados para cerâmica, esmaltaria 
e vidraçaria; fritas ou preparações vitrificáveis, 
lustros líquidos e preparações semelhantes pa- 
 

ra indústria de cerâmica, esmaltaria ou vidraria; 
secantes – 6%. 

3 – Tintas, esmaltes, vernizes, massas, 
pastas, preparações e composições para 
conservação ou preparo de superfícies e pinturas em 
geral, para impressão, para carimbo, para escrever, 
para tingir, para desenho e outro fim – 7%. 

4 – Sabões sem perfume de qualquer forma 
preparados, que tragam obrigatòriamente envoltório 
de apresentação, no qual se indique, 
expressamente, sua destinação à lavagem, ou 
limpeza de tecidos em geral, roupas, casas, 
utensílios domésticos e outros fins, que não os de 
higiene e cuidados pessoais; detergentes sintéticos 
ou não de qualquer forma preparados, que não 
tragam qualquer envoltório de apresentação, ou, 
quando o trouxerem, indiquem, expressamente, sua 
destinação à lavagem, ou limpeza de tecidos em 
geral, roupas, casas, utensílios domésticos e outros 
fins, que não os de higiene e cuidados pessoais; 
umedecedores, emulsionantes, amaciantes 
("softners", anti-espumantes, igualadores "leveling 
agents") e outros produtos tenso-ativos semelhantes; 
preparações para lavagem; cêras preparadas; 
preparações, pastas, líquidos, suspensões, pós e 
semelhantes, para limpeza, lustro, polimento, 
conservação, recuperação, recomposição ou 
amaciamento de couros, madeiras, assoalhos, 
metais, vidros, cerâmica, mármores e para outros 
usos semelhantes, domésticos ou industriais, 
inclusive sabões abrasivos ou saponáceos; velas, 
círios e artigos semelhantes, pasta para modelar; 
pastas e preparações com base de cêras, colofônia 
ou resinas naturais para moldes dentários e outras 
cêras para dentistas; graxas lubrificantes de qualquer 
qualidade; cêras artificiais; caseínas e caseinatos; 
albuminas; gelatinas; peptoras, peptonatos e outras 
matérias protéicas; destrina e amido solúveis, colas 
preparadas de qualquer qualidade – 6%. 
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5 – Outros sabões não incluídos  
no item anterior nem no item 35,  
inciso I – da alteração 2ª desta lei –  
3%. 

6 – Álcool etílico – 3%. 
7 – Produtos fotográficos e  

cinematográficos; placas ou chapas sensibilizadas, 
não impressionadas (virgem), de vidro,  
matéria plástica ou outra matéria; películas  
sensibilizadas não impressionadas (virgem);  
cartões, papéis ou tecidos sensibilizados (virgem); 
reveladores e fixadores preparados; preparações 
para intensificação, redução, viragem e outras 
preparações químicas para usos fotográficos –  
7%. 

8 – Carvões ativos (descorantes, 
despolarizantes ou absorventes), sílicas, argilas, 
terras e outros produtos semelhantes ativados; 
colofônia e breus resinosos; goma arábica, goma 
laca, sandaraca e outras gomas, resinas e 
mucilagens; sucos e extratos vegetais; alcatrão 
de madeira, aguarrás, pirolinhitos e outros 
produtos de distilação da madeira; óleos de 
resinas; resinatos; preparações com base de 
colofônia ou pez vegetal; preparações para 
apresto ou acabamento; preparações mordentes 
ou curtientes; fluxos e preparações auxiliares 
para soldagem; preparações e cargas extintores 
de incêndio; "thinners", "redutores", "dopes" e 
outros solventes ou diluentes, não especificados 
nem compreendidos em outra parte; óleo de 
linhaça e outros óleos vegetais refinados, 
exclusive para alimentação, óleos cozidos, 
soprados, oxidados, hidrogenados, sulfurados ou 
estazonilzados, ácido algínico e alginados; 
aditivos para óleos; fluidos para freios hidráulicos; 
reparações antisséticas ou desinfetantes e 
inseticidas de uso doméstico; preparações não 
especificadas nem compreendidas em outra parte 
– 6%. 

9 – Fertilizantes simples ou compostos – 2%. 

Alínea XIII 
 

Produtos da indústria metalúrgica 
 

1 – Barras, perfis, chapas, pranchas, fôlhas, 
fitas, lâminas, fios, tubos, canos, barras ôcas e 
outras formas semelhantes, obtidas por laminação, 
forjamento, estiragem, trefilação, centrifugação, 
fundição ou extrusão de qualquer metal – 2%. 

2 – Obras de cutelaria e talheres; facas, 
canivetes, lâminas para facas, navalhas, canivetes e 
semelhantes; navalhas para barbear comuns ou de 
segurança; tesouras e tesourinhas; ferramentas de 
manicura, pedicura e semelhantes; lâminas e 
alicates para unhas, pinças, raspadeiras, abridores 
de cartas, facas para papéis, apontadores de lápis e 
semelhantes; colheres, garfos, conchas, pás para 
tortas, talheres para peixe, garras e outras obras de 
cutelaria não especificadas ou compreendidas em 
outra parte exclusive as destinadas a máquinas ou 
ferramentas e ao emprêgo em cirurgia ou 
odontologia – 7%. 

3 – As latas ou outros recipientes de fôlha de 
Flandres, de ferro, ou outro qualquer metal – 2%. 

4 – Artefatos de qualquer metal, não 
especificados nem compreendidos em outra parte – 
6%. 

 
Alínea XIV 

 
Máquinas e aparelhos mecânicos 

 
1 – Caldeiras geradoras e aparelhos auxiliares 

(economizadores, super-aquecedores, acumuladores 
de vapor, removedores de fuligem e outros); 
gasogênios geradores e depuradores para 
gasogênios; geradores de acetileno por via úmida; 
locomóveis a vapor – 2%. 

2 – Motores de explosão ou combustão 
interna; máquinas motrizes hidráulicas e outros 
motores ou máquinas motrizes – 2%. 
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3 – Bombas, turbo-bombas e moto-bombas; 
compressores de ar e outros gases –  
2%. 

4 – Pistolas de ar comprimido, com ou sem o 
respectivo compressor; balanças, exclusive as de 
precisão; extintores de incêndio – 6%. 

5 – Máquinas, ferramentas e prensas 
mecânicas ou hidráulicas; máquinas para fundição, 
laminação e metalúrgica; máquinas e implementos 
agrícolas e de terraplenagem, máquinas para a 
indústria de papel e celulose; máquinas e aparelhos 
de beneficiamento de produtos agrícolas; máquinas 
têxteis; fornos e estufas; moinhos, bombas 
hidráulicas e compressores de ar ou gás e qualquer 
outra máquina ou aparelho destinado 
especificamente à indústria, agricultura e pecuária – 
2%. 

6 – Máquinas e aparelhos para suspender, 
carregar, transportar ou empilhar volumes; 
elevadores de carga; graxeiras, almotolias e outros 
aparelhos ou máquinas para lubrificação; 
ferramentas elétricas; pneumáticas, manuais ou 
quaisquer outras; maçaricos, máquinas e aparelhos 
de chama a gás; para soldagem, corte e têmpera 
superficial – 2%. 

7 – Elevadores para pessoas – 4%. 
8 Geladeiras, refrigeradores, congeladores e 

sorveteiras, exclusive os domésticos, vitrinas e 
balcões refrigerados, bebedouros refrigerados e 
umidades semelhantes, grupos frigoríficos –  
6%. 

9 – Máquinas de escrever, de calcular,  
de contabilidade, de selar, de timbrar, de  
autenticar cheques e semelhantes; caixas 
registradoras e aparelhos semelhantes; máquinas  
de estatística; máquinas para estampar  
ou abrir chapas de endereçar; máquinas de  
perfurar, de grampear e de numerar, para escritório – 
6%. 

10 – Tôda e qualquer máquina ou aparelho 
não especificado nem incluído em outra parte –  
5%. 

Alínea XV 
 

Veículos automotores 
 

1 – Automóveis de passageiros, pesando: 
a) até 1.000 quilos – 10%; 
b) entre 1.000 quilos e 1.600 quilos – 15%; 
c) acima de 1.600 quilos – 20%. 
2 – Camionetas de carga e uso misto; 

"furgons", "pick-ups", "station-wagons" e 
semelhantes, pesando: 

a) até 1.200 quilos – 5%; 
b) entre 1.200 quilos e 1.600 quilos – 10%; 
c) acima de 1.600 quilos – 15%. 
3 – Caminhões, ônibus, micro-ônibus, "jeeps", 

cavalos mecânicos, ambulâncias e semelhantes – 
3%. 

4 – Bicicletas – 6%. 
5 – Motocicletas, inclusive bicicletas 

motorizadas sem ação de pedal, lambretas e 
semelhantes – 10%. 

6 – Barcos de corrida, esporte ou recreio – 
5%. 

7 – Outros veículos automotores – 3%. 
8 – Chassis e carroçarias para os veículos 

indicados nos incisos 1 a 3 – 2%. 
 

Alínea XVI 
 

Equipamento elétrico ou eletrônico 
 

1 – Motores, geradores, conversores rotatórios 
e condensadores, inclusive grupos conversores e 
outros geradores; transformadores e indutores – 2%. 

2 – Aparelhos de telecomunicações: de 
radiodifusão e televisão, exclusive os de uso 
doméstico, de telegrafia, teleimpressão, telefacsimile, 
de onda portadora e semelhantes; aparelhos de radar, 
sonar, radiogonimetria, sondas e detetores de 
obstáculos e outros aparelhos radioelétricos; aparelhos 
de intercomunicação; telefonia, transmissão de som e 
semelhantes, mesas e centrais telefônicas. Ampliado- 
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res de som, alto-falantes, microfones e semelhantes 
– 5%. 

3 – Aparelhos eletromagnéticos, eletroimãs 
permanentes, conversores estáticos; pilhas elétricas; 
acumuladores isolados ou em bateria; aparelhos e 
dispositivos elétricos de arranque ou ignição para 
motores de explosão ou combustão interna; 
aparelhos elétricos de iluminação ou sinalização, 
lanternas e aparelhos com fonte própria de energia; 
condensadores ou capacitores elétricos fixos, 
ajustáveis ou variáveis; aparelhos de proteção contra 
sobretensões, aparelhos de comando, contrôle e 
proteção; relés, aparelhos de derivação e de 
conexão, acessórios para condutores ou isoladores 
de linhas de transmissão, redes de distribuição, de 
tração e semelhantes; mesas, cabines, painéis, 
quadros de comando, distribuição, regulação, 
medida, verificação, contrôle e operações 
semelhantes com instrumentos ou distribuição 
elétrica; resistências fixas ou variáveis, inclusive 
potenciômetros; células fotoelétricas, lâmpadas, 
válvulas e tubos elétricos ou eletrônicos, exclusive os 
para iluminação; fios, filas, cadarços, cabos e outros 
condutores isolados para eletricidade; isoladores e 
peças isolantes; escovas, elétrodos e outras peças 
de carvão ou grafito; placas de selênio, diodos, 
transistores e qualquer outra peça elétrica; máquinas 
e aparelhos elétricos ou eletrônicos não 
especificados nem compreendidos em outra parte – 
6%. 

4 – Lâmpadas e tubos elétricos para 
iluminação – 6%. 

5 – Aparelhos elétricos de uso doméstico: 
acendedores, almofadas térmicas, aquecedores  
de água, aspiradores de pó, aparelhos para 
massagem, aparelhos elétricos de barbear,  
para ar condicionado e semelhantes, batedores  
de coquetel ou massa, bules, caçarolas,  
cafeteiras, chaleiras, chuveiros, enceradeiras, 
exaustores, ferros de engomar, fogareiros, fogões, 
frisadores e secadores de cabelo e aparelhos 
 

semelhantes, geladeiras, máquinas de lavar e passar 
roupa, radiadores de calor, rádio-receptores, 
radiolas, vitrolas, televisores, toca-discos, 
refrigeradores, sorveteiras, secadores de qualquer 
espécie, torradores, ventiladores, vibradores e outros 
aparelhos elétricos de uso doméstico não 
especificados nem compreendidos em outra parte – 
10%. 
 

Alínea XVII 
 

Material de ótica, aparelhos e instrumentos técnicos 
e científicos 

 
1 – Vidro, quartzo, plásticos e outras matérias, 

polidos, com trabalho de ótica tais como espelhos 
óticos, filtros, lentes, lupas, conta-fios, prismas e 
semelhantes: óculos, monóculos "lorgnons" e 
semelhantes; binóculos e óculos de alcance; 
aparelhos ou instrumentos de ótica, não 
especificados nem compreendidos em outra parte – 
6%. 

2 – Instrumentos e aparelhos de astronomia ou 
cosmografia; microscópios óticos ou eletrônicos, 
objetivas oculares e acessórios de microscopia ou 
fotomicrografia, de geodésia, de geofísica, de 
geologia, de topografia, de navegação, de hidrologia e 
de meteorologia; instrumentos, aparelhos e modelos 
de demonstração e ensaio, não suscetíveis de 
emprêgo industrial; máquinas e aparelhos para ensaio 
de resistência, dureza, compressão, elasticidade e 
outras propriedades físicas dos materiais; 
densímetros, alcôometros, aerômetros, pesa-líquidos 
e instrumentos semelhantes; termômetros, aparelhos 
auxiliares de medida, de contrôle e de análise para 
fluídos gasosos ou líquidos ou para temperatura; 
manômetros, termostatos, indicadores de nível, 
reguladores de tiragem, analisadores de gases, 
pirômetros, debtímetros, e outros; instrumentos e 
aparelhos de física e de química; aparelhos de raios-
X, para medicina, pesquisa ou indústria; apare- 
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lhos produtores ou aceladores de partículas  
atômicas ou nucleares; balanças de precisão –  
6%. 

3 – Instrumentos de desenho e  
de traçado; micrômetros, calibres, metros,  
escalas e outros instrumentos semelhantes  
de medida, de verificação e de contrôle –  
6%. 

4 – Instrumentos e aparelhos para  
medicina, cirurgia, odontologia e veterinária,  
inclusive os de eletricidade médica –  
6%. 

5 – Contadores ou medidores  
para gases, líquidos ou eletricidade,  
conta-gotas, contadores de produção, taxímetros,  
velocímetros, tacômetros, taquímetros, conta-passos  
e outros aparelhos de medir, semelhantes  
6%. 

6 – Aparelhos elétricos de medida;  
voltímetros, amperímetros, galvanômetros, 
homômetros, medidores de freqüência, de fase,  
de capacidade, de onda; caixas de resistências, 
padrões osciloscópios e semelhantes, aparelhos 
para testes e outros aparelhos e instrumentos  
para walttímetros, medida de grandezas elétricas – 
6%. 

7 – Qualquer aparelho ou instrumento 
científico não especificado nem compreendido em 
outra parte – 6%. 

8 – Câmaras, aparelhos, instrumentos e 
acessórios para fotografia, inclusive revelação e 
operações complementares; filmadores, projetores e 
material de cinematografia, para qualquer fim – 8%. 

 
Alínea XVIII 

 
Instrumentos musicais e aparelhos registradores e 

reprodutores de som 
 

1 Pianos, harmônica, órgãos, bandônios, 
concertinas e outros instrumentos de música, de 
corda, de sôpro ou de percussão; gaitas de boca ou 
de fole e outros instrumentos musicais não incluídos 
em outra parte – 8%. 

2 – Gramofones, vitrolas e semelhantes, não 
elétricos – 8%. 

3 – Aparelhos registradores e reprodutores de 
som – 10%. 

4 – Discos gravados, excluídas as matrizes – 
8%. 

5 – Agulhas e cristais para toca-discos e 
semelhantes; cordas, fios, fitas, rôlos e cartões 
perfurados, para instrumentos musicais e aparelhos 
registradores ou reprodutores de som – 8%. 

 
Alínea XIX 

 
Armas e munições e artigos de pirotécnica 

 
1 – Clavinas, espingardas, mosquetões, rifles 

e outros artigos para caça e esporte, não 
compreendidas as armas de guerra; garrucha, 
pistolas, revólveres e outros semelhantes – 20%. 

2 – Balas com ou sem camisamento, e 
chumbo de munição, de qualquer modo 
acondicionado, cartuchos com ou sem carga – 15%. 

3 – Estopim, mechas, "bickford" e semelhante; 
espoletas, escôvas e cápsulas fulminantes e 
detonadores. Pólvoras e explosivos preparados – 
10%. 

4 – Artigos de pirotécnica – 30%. 
 

Alínea XX 
 

Produtos diversos 
 

1 – Chapéus, bonés e semelhantes, de 
qualquer matéria – 7%. 

2 – Guarda-chuva ou guarda-sol de qualquer 
matéria – 8%. 

3 – Brinquedos – 8%. 
4 – Artigos de esporte e jogos – 8%. 
5 – Bijouterias – 15%. 
6 – Canetas-tinteiro e lapiseiras de qualquer 

matéria – 7%. 
7 – Isqueiros, acendedores e pedras de 

isqueiros – 20%. 
8 – Baralhos ou cartas de jogar de papel, de 

plástico ou de qualquer outra matéria-prima, para 
qualquer fim 30%. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declaração de voto. 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Carlos Lindenberg. 

O SR. CARLOS LINDENBERG (para 
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, pedi a 
palavra para declarar que votei contra o projeto não 
por considerá-lo inconstitucional mas porque é ponto 
de vista meu, já enunciado na Comissão de 
Finanças, e que desejo manter. O povo brasileiro 
não mais suporta aumento de impostos. Eleito 
Governador do Espírito Santo, vejo que o projeto tira 
do Estado mais uma possibilidade de qualquer 
aumento de tributo, quando não só o Espírito Santo 
como os demais Estados encontram-se em situação 
financeira difícil. 

Por entender que o povo não suporta mais 
aumento de impôsto, em sua situação já tão 
precária, votei contra o projeto. (Muito bem). 

O SR. ALÔ GUIMARÃES (para declaração 
de voto) (*): – Sr. Presidente, mantive, no Plenário, 
atitude assumida na Comissão de Economia. Votei 
contra o projeto por entender que o aumento do 
impôsto de consumo é matéria contrária à economia 
brasileira. No Plenário, mais se fortaleceu a minha 
posição, convenceram-me da inconstitucionalidade 
do projeto, as brilhantes orações dos eminentes 
colegas Daniel Krieger e Attílio Vivacqua, que 
esclareceram meu espírito sôbre a impossibilidade 
de aplicação constitucional dêsse projeto, 
imediatamente. Realmente, só é possível ao 
Executivo cobrar impostos quando já estejam êles 
fixados na Lei de Meios. Meu entendimento, que não 
é o de jurista, admite a hipótese de que é o tratado, a 
doutrina que deve prevalecer em assunto de tão 
grande importância. Não seriam os arestos 
respeitáveis do Supremo Tribunal Federal e as 
opiniões valiosas de nossos eminentes juris- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

consultos que modificariam meu pensamento, pois 
em matéria tributária, o que deve preponderar é, 
realmente, o estabelecido na Lei Orçamentária. 

Além disso, Sr. Presidente, o que  
determinou meu pronunciamento relativamente à 
proposição foi que, realmente, vem ela constituir-se 
em entrave ao bom desenvolvimento da  
economia brasileira. Provocará encarecimento 
considerável do custo de vida e detenção do ritmo 
natural das iniciativas industriais e comerciais do 
País. 

Não posso conformar-me com o pensamento 
do Govêrno, nesta premissa que defende de que 
para realizar suas tarefas administrativas, quando 
deficitário, deva apelar sempre para o sacrifício do 
povo, criando novas tributações ou aumentando  
as já existentes. O Govêrno deve encontrar outros 
recursos que melhor suavisem sua precariedade 
financeira, além dêsse primário de aumentar 
tributos sempre e cada vez mais. O  
equilíbrio orçamentário operado pela criação de 
novos impostos, não atende aos imperativos 
nacionais. 

Se o Executivo mostrasse vontade de 
governar usando novas fórmulas, modificando os 
seus postulados administrativos, agindo com cuidado 
e poupança, a convocação do povo estaria presente 
em tôdas as horas, para acudí-lo nos instantes 
difíceis. Não é o que ocorre. Aumentar novos tributos 
é criar para a vida brasileira sérias dificuldades, que 
levarão – quem sabe – o país, ao malôgro total de 
sua vida administrativa. 

Sr. Presidente, meu voto é de coerência: votei 
contra o projeto. (Muito bem). 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declaração de  
voto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gilberto Marinho. 
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O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisdo do orador, será 
posteriormente publicado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador João Villasbôas, para declaração de voto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para declaração 
de voto) (*): – Sr. Presidente, a Nação é testemunha 
do esfôrço expendido pela Bancada da Minoria, não 
sòmente da Câmara dos Deputados, como do 
Senado, no sentido de impedir a aprovação do 
projeto que acaba de ser votado. 

Aqui estivemos procurando esclarecer aos 
nobres colegas sôbre não sòmente a 
inconstitucionalidade do intuito governamental em 
fazer a cobrança dêsse impôsto no exercício 
vindouro, como, também da inconveniência do 
projeto, que vem alterar, profundamente, o custo da 
vida. 

Lutamos, Sr. Presidente, em todos os 
momentos e usando dos recursos regimentais de 
que pudemos lançar mão, a fim de que a Nação não 
sofresse o impacto dêsse tributo, que onera, 
prodigiosamente, o preço das utilidades, pesando, 
portanto, não só sôbre os funcionários cujos 
vencimentos se pretende majorar, com o produto 
dessa arrecadação, como sôbre tôda a população 
brasileira. 

Foi, entretanto, inútil todo o esforço aqui 
despendido. O projeto passou, foi aprovado, embora 
com o protesto da Minoria, que defendeu os altos 
interêsses da Nação. (Muito bem). 

O SR. NOVAES FILHO (para declaração de 
voto) (*): – Senhor Presidente, regressei hoje de 
Pernambuco para trazer à Minoria desta Casa o 
modesto concurso de minha voz, no combate intransi- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

gente ao projeto que altera o Impôsto de Consumo. 
Infelizmente, aqui cheguei quando a referida 

proposição estava no término regimental. Mesmo 
assim, desejo consignar, desta tribuna, que votei 
contràriamente ao projeto, até mesmo por questão 
de coerência. 

Sabe o Senado que venho tentando combater, 
constantemente, através da apresentação de vários 
projetos, a inflação que devora as energias do povo 
brasileiro. Sempre me tenho batido, igualmente, 
contra a majoração de impostos. O povo acompanha 
e vê, com revolta, que, enquanto se majoram 
tributos; enquanto se buscam recursos através de 
um Fisco empobrecido e exausto, infelizmente não 
se conhece qualquer medida séria, elevada e 
patriótica no sentido de diminuir as vultosas 
despesas consignadas nos Orçamentos. 

Daí por que votei contra o projeto e  
votarei contra o que modifica a Consolidação das 
Leis do Impôsto do Sêlo. Entendo gravíssimo êrro 
dar-lhes nosso apoio, nesta hora, exigindo-se do 
povo se aflija ainda mais nas suas condições de 
vida. 

Cada vez que se aumentam os tributos, eleva-
se, conseqüentemente, o custo de vida. 

Enquanto isso, os homens responsáveis pela 
boa condução da coisa pública do País não se 
decidem a uma ação vigorosa, destemida, patriótica 
de corte profundo nas despesas, sobretudo nas 
adiáveis. Equilibrando-se o Orçamento poderíamos 
melhor conduzir as medidas exigidas, nesta hora, 
para o combate à inflação que cada dia mais se 
agrava. 

Sr. Presidente, além da manifesta 
inconstitucionalidade do projeto em tela,  
desta tribuna evidenciada pelas vozes  
autorizadas de eminentes mestres, nossos  
pares, além dessa circunstância, votei contra a 
proposição em sã consciência. Entendo que  
agravar impostos é aumentar o custo de vida e 
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afligir, ainda mais, o povo brasileiro. (Muito bem). 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para declaração 
de voto) (*): – Sr. Presidente, reporto-me aos 
pronunciamentos feitos nesta Casa em que me 
manifestei, não contra a constitucionalidade do 
projeto, mas contra a cobrança dos impostos 
constantes da futura lei, sem a prévia inscrição da 
mesma na lei orçamentária. De acôrdo com a tese, 
aqui sustentada pelos nossos mais eminentes 
juristas, essa cobrança será um atentado ao direito 
do contribuinte garantido pelo parágrafo 34 do art. 
141 da Constituição. Entretanto, devo dizer que ao 
proceder-se a verificação mecânica da votação 
passou-me a oportunidade de dar o meu voto, que 
seria contrário ao projeto. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – As declarações de 
voto dos nobres Senadores constarão da Ata. 

O nobre Senador Domingos Vellasco  
enviou à Mesa declaração de voto, que constará da 
Ata. 

Declaração de voto do nobre Senador 
Domingos Vellaso. 

O SR. DOMIGOS VELLASCO (para 
declaração de voto): – Sr. Presidente, votei  
contra o projeto que aumenta o impôsto de  
consumo (Projeto nº 220 da Câmara dos 
Deputados), porque, de acôrdo com o programa e a 
orientação do Partido Socialista, considero êsse 
impôsto anti-econômico e anti-social. (Muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai à 
sanção. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr.  
Presidente, peço a palavra para explicação  
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Attílio Vivacqua. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para explicação 
pessoal): – Senhor Presidente, fiz declaração de 
voto com relação à cobrança do impôsto de 
consumo, em face do § 34 do art. 141 da 
Constituição. Não considero o projeto em si 
inconstitucional, mas, sim, a cobrança do impôsto 
sem a inscrição no Orçamento. A lei resultante dêsse 
projeto não poderá ser aplicada senão em 1960, se 
fôr autorizada pela Lei de Meios a vigorar naquele 
exercício. 

Creio que o ilustre Senador Lima Guimarães 
não ouviu as palavras que aqui proferi há poucos 
momentos, manifestando o meu pensamento sôbre o 
projeto. Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Havendo no Plenário 
menos de 16 Senhores Senadores, vou encerrar a 
sessão. Designando para a sessão das 14 horas e 
30 minutos a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 226, de 1958, que modifica a 
Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada 
com o Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, e 
dá outras providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 4º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 596, de 1958, do Sr. 
Lameira Bittencourt e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão anterior), dependendo de 
pareceres das Comissões de Economia e de 
Finanças. 

2 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 174, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Sul (em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, 
§ 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 586, de 1958, do Sr. Gilberto Marinho 
e outros Senhores Senadores, aprovado na sessão de 
18 do mês em curso), dependendo de pareceres 
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das Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 

3 – Discussão única, do Projeto de Lei nº 167, 
de 1958, que altera o Quadro da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 587, de 1958, do Sr. Waldemar 
Santos, aprovado na sessão de 18 do mês em 
curso), dependendo de pareceres das Comissões: 
de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e 
de Finanças. 

4 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 600, de 1958, do Sr. Lino de Mattos 
e outros Senhores Senadores, solicitando urgência 
nos têrmos do art. 156, § 4º, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara, nº 214, de 1958, 
que aplica aos Prefeitos Municipais, no que 
couberem, as disposições da Lei nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950, que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento. 

5 – Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara, nº 177, de 1958, que altera, sem 
ônus, a Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1958 (incluído em Ordem da 
Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida 
na sessão anterior, a requerimento do Sr.  
Senador Freitas Cavalcanti), tendo Pareceres (ns. 581 
 

e 669, de 1959), da Comissão de Finanças, 
favoráveis ao projeto e à emenda de Plenário. 

6 – Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado nº 16, de 1958, que isenta do Impôsto de 
Renda os investimentos para construção de casas 
populares ou conjuntos residenciais proletários, e dá 
outras providências, tendo Parecer nº 408, de 1958, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

7 – Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado nº 22, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a conceder às Cooperativas e Emprêsas 
de Pescadores e Armadores de Pesca nacionais, 
pelo prazo de cinco anos, facilidades cambiais ao 
custo de câmbio para importação de barcos 
pesqueiros modernos, devidamente aparelhados, de 
100 a 2.000 toneladas de capacidade líquida nos 
porões, motores marítimos destinados à pesca, 
peças para substituições, rêdes, fios destinados à 
confecção de redes para pesca e demais 
implementos também destinados, exclusivamente, à 
pesca, tendo Parecer nº 412, de 1958, da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 12 horas e 20 

minutos. 
 



10ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 

Coimbra Bueno. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. – (49). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 49 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de  

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

O SR. PRESIDENTE: – Não há Expediente a 
ser lido. 

Tem a palavra o nobre Senador Coimbra 
Bueno, 1º orador inscrito. 

O SR. COIMBRA BUENO (*):  
– Sr. Presidente, vou tratar hoje da lei  
do abono, que provàvelmente nesta mesma  
sessão será objeto de apreciação pelo  
Plenário. 

Bater-me-ei, para que seja observado  
na votação desta lei, um teto para as despesas a 
serem enfrentadas pela União. Coerente com o 
ponto de vista que venho defendendo nesta Casa, 
lutarei para que não aconteça uma vez mais 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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votar o Senado no escuro, sem saber o "quantum" 
do que está aprovando, de repercussão, 
possìvelmente desastrosa para a economia do País. 

Bilhões e bilhões de cruzeiros são aqui 
votados com desconhecimento de causa, sem 
sabermos as delimitações exatas das despesas 
acarretadas pelos benefícios ou mesmo privilégios 
ensejados pelo Parlamento. 

Há poucos dias, abordei êste mesmo 
problema da tribuna desta Casa. Insisto também na 
reclamação que venho fazendo, ano após ano, 
perante a Mesa e o Senado, pelo fato de o "Diário do 
Congresso" não ter a necessária circulação no País, 
gerando sérios desentendimentos, e alheando o 
povo dos detalhes daquilo que se passa no 
Parlamento. 

Lerei para o Plenário o resumo de três 
discursos meus, relativos ao pessoal da União, que 
foram publicados pela Imprensa do País, em 
completo desacôrdo com o que aqui se passou. 
Trouxe para o debate, uma série de dados, que 
julguei de maior interêsse discutir e dar ao 
conhecimento da Nação. Meu pensamento foi, no 
entanto, torcido e retorcido e como resultado disto, 
vou ler um tópico transmitido para o interior, e 
divulgado por um dos principais jornais de Goiânia. 

 
Político e vencimentos 

 
Notícias do Rio nos dão conta de que o 

Senador Coimbra Bueno é favorável ao aumento de 
vencimentos para os militares, não concordando, 
todavia, com o aumento para os funcionários civis. 

Um tal absurdo, não poderia no momento, 
passar pela minha cabeça, e pela de qualquer 
pessoa de senso comum. 

É êste o motivo por que,  
Sr. Presidente, inúmeras vêzes, recla- 
 

mei desta tribuna, contra o fato de não se  
tornar o "Diário do Congresso" acessível  
aos jornais do interior, às Assembléias  
Legislativas, às autoridades estaduais exatamente 
para evitar êsses sucessivos enganos, alguns 
casuais, outros maldosos, mas todos dando  
azo à intriga, e tendentes a promover o  
descrédito do Poder Legislativo, pelo País  
afora. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Lamenta o nobre colega a circunstância de o "Diário 
do Congresso" não ter circulação no País. Pediria a 
atenção de V. Ex.ª para o fato que reputo ainda 
mais grave. Sou Senador há dez anos, e de todos 
os nossos trabalhos legislativos, até hoje, só foram 
publicados quatro volumes de Anais, 
correspondentes a quatro meses do decurso de 
todo êsse tempo. Ninguém, entretanto, dá 
explicação para o caso. Penso que a 
responsabilidade desta omissão omissão cabe ao 
próprio Senado, que não tem e nem quer ter Anais. 
Em breve, deixarei esta Casa do Parlamento e, pelo 
que vejo, assevero a V. Ex.ª que dos nossos 
trabalhos só existirá o que constar dos "Diários do 
Congresso." Êstes, como V. Ex.ª, não ignora, são 
publicações falhas, defeituosas, truncadas, 
péssimas, e além de tudo isto com suas edições 
sempre esgotadas. 

O SR. COIMBRA BUENO: –  
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. Estou plenamente de 
acôrdo com o seu ponto de vista, mas reputo que 
além, e talvez mais que os Anais do Senado, tem 
importância a circulação dos "Diários do Congresso" 
para a dinâmica do Senado, com a desejada 
eficiência. 
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Solicito da Mesa, mais uma vez, providências 
relativamente à circulação do “Diário do Congresso” 
e também à melhor divulgação dos discursos aqui 
pronunciados, a fim de que seja estabelecido critério 
definitivo e equitativo para que a Imprensa dos 
Estados tenha à sua disposição documentos básicos 
para seus comentários diários, do que de real se 
verifica em cada sessão do Plenário desta Casa e 
nas comissões. 

Inúmeras vêzes tenho procurado, no interior e 
mesmo na Capital do meu Estado, um exemplar do 
“Diário do Congresso Nacional”, para colocar-me a 
par dos assuntos tratados no Parlamento e 
sistemàticamente não o encontro. 

Sei que o mesmo se passa com outros 
Senadores, ao que estou informado. Há dois anos, 
ao visitar a Imprensa Nacional, apresentei sugestões 
no sentido de corrigir-mos esta falha, mas 
infelizmente sem resultado. A circulação do “Diário 
do Congresso Nacional” continua, realmente, ridícula 
e inoperante. 

Reputo o procedimento do Senado, até certo 
ponto, incompreensível, pois se inverte centenas de 
milhões de cruzeiros na sua manutenção, devia 
gastar algumas centenas de milhares a mais, para 
boa divulgação dos seus trabalhos, que interessam 
de perto a todo o País, sobretudo ao Legislativo e 
Executivo dos Estados e Municípios. 

Voltando ao projeto do abono, entendo que 
devemos estabelecer um teto para a despesa total, 
suportável pelo Tesouro Nacional, e assim incapaz 
de provocar corrida ascendente e incontrolável de 
preços, que tornará o auxílio em mera ficção. 

Hoje, na sessão matutina, ouvimos 
comovente discurso relativo à morte, de nada 
menos, de quarenta e três pessoas, no Rio 
 de Janeiro, pela falta de funcionamento, ou 
 

assistência de serviços públicos essenciais. 
Os desastres foram provocados, na maioria 

dos casos, pela invasão das águas nos logradouros 
da Capital da República. 

É, sem dúvida, uma das conseqüências de 
inverter a Prefeitura da Capital Federal mais de 
oitenta ou noventa por cento da Receita Tributária 
Municipal na verba de um pessoal, na sua maioria 
parasitário, e que prejudica os funcionários que 
realmente trabalham na P.D.F., e vivem da função 
pública e só dela. 

Muitos não gostam de encarar a realidade – 
mas todos estão sentindo que a União está seguindo 
os passos erradíssimos da Prefeitura do Distrito 
Federal quanto ao seu pessoal. Não será de admirar 
que neste andar, mais de cinqüenta por cento da 
Receita da União acabarão sendo destinados ao 
pagamento de seu pessoal. 

A situação em tal emergência caminhará para 
uma solução de continuidade do próprio regime 
democrático do País. 

Não podemos conceber que o Brasil destine 
mais de cinqüenta por cento da sua Receita 
Tributária para pagar pessoal estatal e paraestatal. É 
o risco que corremos com a tramitação do projeto de 
abono e todos os outros que vêm sendo votados 
ùltimamente no escuro, sem estabelecer-se um teto 
para as despesas – resultantes das inovações do 
Parlamento. 

Ainda há poucos dias, discursando sôbre o 
mesmo assunto, tive oportunidade de lembrar ao 
Senado que, há alguns anos, votamos projeto sendo 
informados, um por um dos Senhores Senadores, 
pelos respectivos assessores e pelos colegas 
interessados na aprovação da matéria, que ela 
ocasionaria um impacto da ordem de apenas dois a 
três bilhões de cruzeiros nas despesas do País. 
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Todos sabemos que o dispositivo assim 
votado, que é o Código de Vencimentos e Vantagens 
dos Militares, importou em despesa da ordem de 
dezenas de bilhões de cruzeiros; digo “da ordem” 
porque ninguém no Parlamento sabe o número exato 
desta despesa acarretada. 

Se a Nação e o Poder Executivo estivessem 
prevenidos de que o impacto seria de dezenas de 
bilhões, teriam sido tomadas, em tempo, as devidas 
providências, a fim de evitar o caos em que o Brasil 
mergulhou, cujas conseqüências hoje assistimos e 
arcamos, com a espiral de preços e o desequilíbrio 
econômico e social que foi desde então provocado, 
com prejuízos para todos. Talvez ainda hoje, iremos 
apreciar o projeto de abono ao funcionalismo civil e 
militar; não se trata de aumento de vencimentos, 
como tem sido confundido pela Imprensa e por 
muitos interessados em desvirtuar-lhe os objetivos. 

Cogita-se apenas de um abono, isto é, de 
favorecer os funcionários, sobretudo os que ganham 
poucos vencimentos, proporcionando-lhes a 
possibilidade de levarem para suas casas, para seus 
filhos, mais alimentos básicos que lhes garantam a 
subsistência. 

Não se trata repito, em absoluto, de aumento 
de vencimentos de funcionários, o que seria absurdo, 
no presente momento, em face do projeto de 
reclassificação dos cargos públicos, velha aspiração 
de todo o funcionalismo, da Nação e, por que não 
dizê-lo, do próprio Legislativo. Essa proposição vem-
se arrastando, ano após ano, sem lograr concretizar-
se. Possìvelmente a falta de uma lei de 
reclassificação de cargos públicos é a responsável 
pela situação em que nos encontramos,  
perante o funcionalismo. Tivesse ela sido votada em 
tempo e não adiada por sucessivas leis de 
emergência, estaria o funcionalismo, hoje, melhor 
 

atendido e haveria menos desigualdade e menos 
injustiças e previlégios. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Por 
mais de uma vez chamei a atenção dos nobres 
colegas para circunstância que merece meditação: 
legislarmos, ora sôbre vencimentos para militares, 
ora para civis. Essa descontinuidade cria insatisfação 
e, até mesmo, dá margem a certos 
descomedimentos. A conseqüência é que ninguém 
está contente; reclamam civis contra militares, e 
militares contra civis. Seria aconselhável votar-se 
tudo de uma só vez, não dissociar vencimentos de 
militares e de civis. Quando fizessemos a 
reclassificação de cargos, não deveríamos deixar à 
margem nem os militares nem os civis. Continuando 
como atualmente, jamais haverá têrmo para o grave 
problema do funcionalismo público. Hoje, pela 
manhã, votamos projeto de grande importância, 
alterando a legislação do Impôsto de Consumo; 
agora vamos votar outra proposição igualmente 
importante, que condiz com o Impôsto do Sêlo. 
Sòmente depois enfrentaremos o projeto de abono 
ao funcionalismo. O nobre colega, 
incontestàvelmente, homem de idéias e de ação, no 
entanto, de certo modo faz, ainda que 
delicadamente, censura à nossa atuação, porque 
essas leis são de nossa responsabilidade. V. Ex.ª, 
com suas luzes, poderia ter cooperado no recinto – 
combatendo, sugerindo, aprovando ou rejeitando. 
Infelizmente, os que conhecem a matéria a fundo, 
como o nobre colega, não estiveram presentes. V. 
Ex.ª não participou dos debates; e tanto poderia 
 ter encaminhado e elucidado a Casa! O Se- 
  



– 393 – 
 

nador Daniel Krieger, por exemplo, prestou-nos 
grande cooperação, externando seus pontos de 
vista, trazendo sugestões. Vitorioso ou não, cumpriu 
um dever para conosco e para a Nação. 

O simples fato de censurar, quando os fatos 
ocorrem, não é bastante. Lamento não tenha V. Ex.ª 
cooperado com suas luzes para a solução de 
problemas fundamentais para o País, como o do 
projeto que votamos na manhã de hoje e o que 
vamos votar na presente sessão. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Creio que V. Ex.ª 
está enganado quanto à minha atuação. Não sou 
especialista no assunto. Conheço-o, acredito, como 
muitos dos Senhores Senadores, apenas por alto. 
Infelizmente é hábito, no Senado, introduzir em 
projetos emendas às vêzes completamente 
desconexas com o intuito e a origem dos mesmos. 
Não atendemos, devidamente, às repartições 
especializadas do Govêrno Federal. Talvez Vossa 
Excelência não esteja lembrado, mas inúmeras 
vêzes, reclamei contra a atuação do Senado, ao 
aprovar projetos que beneficiam apenas a pequeno 
grupo de funcionários. Essas proposições, mesma 
quando são justas, não são consideradas à luz da 
legislação do pessoal no País, resultando daí 
exceções e privilégios, às vêzes odiosos que têm 
gerado inúmeras questões judiciárias provocadas por 
pequenos grupos e, às vêzes, por um só funcionário, 
em detrimento da boa administração e em prejuízo 
da grande maioria, dos servidores públicos do País. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª outro aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. KERGIINALDO CAVALCANTI: – 

Vossa Excelência fêz duas asserções 
 que reputo importantes. Uma, 
 

a de que, nesta cidade, a despesa com pessoal da 
Prefeitura vai além de 80% da Receita; outra, que a 
União se encaminhava para atingir ou ultrapassar os 
50%. Não sei se V. Ex.ª estará bem esclarecido, com 
certeza seguro, sôbre o que gasta a Prefeitura com 
seu pessoal. Causa espécie, porém, essa 
asseveração de V. Ex.ª de que a União atingiu 50%. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Peça perdão a V. 
Ex.ª. Não disse que atingiu. Afirmei que, pelos dados 
e informações que obtive, ainda não atingiu. Mas o 
Plano de Estabilização Econômica está indicando 
que, dos cento e trinta e oito bilhões de cruzeiros da 
Receita Tributária, setenta e sete bilhões de 
cruzeiros serão aplicados, no próximo exercício, em 
pessoal, e isto, sem a incidência do abono, ora em 
discussão. É algo de alarmante para o País. Ouvi, 
porém, de vários assessores que isto não é fato. Como, 
na entanto, duvidar de um Plano que foi, há poucos 
dias, encaminhado ao Parlamento Nacional? Por outro 
lado, há quem afirme, nesta Casa, que as despesas da 
União com pessoal não vão além de 31%. Os 
Senadores, portanto, salvo êrro ou omissão, devem 
estar na mesma situação em que me encontro. Se 
alguém aqui afirmar que estamos gastando 40% ou 
60%, dá na mesma, porque, na realidade, não 
podemos ter à mão elementos que nos digam quantos 
funcionários públicos existem no País, quantos são os 
essenciais, e quantos são os excedentes, e qual a 
situação dêles. Seria fácil multiplicar e somar parcelas, 
para chegar-se à conclusão, de quanto gasta a Nação, 
com pessoal, se tais dados estivessem à nossa 
disposição nesta Casa. 

Solicito a audiência do D.A.S.P. para que informe 
agora e mantenha permanentemente informada  
esta Casa, e a Nação sôbre o número de funcionários 
existentes, seu custo e todos os demais dados 
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convenientes, isto em benefício dos próprios 
servidores. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Continuando com o aparte, digo que me vali das 
palavras de Vossa Excelência e – segundo me 
parece – verifiquei que o nobre colega confirmou as 
minhas conclusões. Do que ouvi de V. Ex.ª, – deduzi 
que as despesas da União com o pessoal não 
atingem a 50%. Êsse fato, é surpreendente, porque, 
pelo que tenho ouvido, há muito tais despesas já 
ultrapassaram de 80%. Desta sorte, a situação não é 
tão grave. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Oitenta por cento 
ou mais na Prefeitura do Distrito Federal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – No 
que se refere à União, se assim é, ainda não é 
alarmante a situação de pagamento da parte dos 
cofres da União aos funcionários públicos. V. Ex.ª há 
de convir comigo, que ainda não há excesso 
pròpriamente dito, e outros países, apontados com 
índice de desenvolvimento superior e com 
parcimônia no seu funcionalismo, talvez estejam com 
despesas superiores àquelas que apresentamos. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

Mais uma vez. esclareço que não afirmei nem 
posso afirmar quanto a União está gastando, no 
momento, com pessoal. Creio que, com dados 
concretos e comprovados, nenhum Senador poderá 
afirmar que êsse gasto é de tanto ou quanto. Se o 
fizer, estou habilitado a contestá-lo, com base no 
Plano de Estabilização Econômica que é distorcido 
por outros informantes oficiais que limitam em 31% 
as atuais despesas da União com pessoal. Pelo 
referido plano, com o abono previsto a partir do 
segundo semestre do ano vindouro, a União 
 

iria despender, com pessoal, inclusive autárquico, 
setenta e sete bilhões, dos cento e trinta e oito, 
previstos para a Receita Tributária. 

Isso deve ser pago e assim sendo, a 
situação espelhada pelo Plano de Estabilização 
deve alarmar o Parlamento Nacional, porque 
poderá ser até desastrosa para qualquer país. Por 
isto me bato por uma limitação do abono ao teto 
de uns doze bilhões, limite palpável e que 
estabelece o “quantum”. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Quero 

aceitar o raciocínio de Vossa Excelência, mas desejo 
sistematizá-lo, aplicando-o aos fatos. Sabe o nobre 
colega que êsse abono será efetuado – já está o 
projeto em andamento, daqui a pouco estará em 
votação e, talvez dentro de horas, converter-se em 
lei. A verdade é que o Govêrno pediu ao Congresso, 
em contrapartida, a votação dos projeto de Lei do 
Sêlo do Impôsto de Consumo. Pergunto a V. Ex.ª: 
quanto renderão êsses dois tributos aos cofres da 
Nação? Será que com o resultado do que fôr 
apurado na cobrança dos Impostos do Sêlo e do 
Consumo, manter-se-á a proporção a que V. Ex.ª se 
refere, ou ela só existiria se não fôssem votados 
êsses tributos? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não sei se 
alguém no Senado está habilitado a informar quanto 
irão render êsses impostos. Tal detalhe não consta 
do processo que acompanha o projeto. Creio, porém, 
que a estimativa é da ordem de cinco ou seis bilhões 
de cruzeiros. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Dos 
dois impostos? 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Pelo que sei os 

dois. Essa informação não consta dos respectivos 
processos. 

Ouvi alguém dizer – que as duas leis darão de 
renda mais de cinco bilhões de cruzeiros. Se algum 
Senador tiver dado concreto, poderá vir em nosso 
socorro agora. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E as 
despesas com o abono ? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Justamente êsse 
o ponto que me trouxe à tribuna. 

Desejo pleitear dos meus pares no Senado, o 
estabelecimento de um teto, em bilhões de cruzeiros, 
para atender ao pagamento do abono ao 
funcionalismo. É preciso que não votemos no escuro; 
do contrário, o projeto, em vez de reverter em 
benefício poderá dar origem ao caos econômico e 
financeiro, situação que devemos evitar, a todo o 
custo, sob pena de vir êsse abono não significar 
coisa alguma, tornando-se ainda pernicioso ao 
próprio funcionalismo público. 

Se desorganizamos a máquina administrativa 
do País e ao mesmo tempo desprestigiamos o Poder 
Executivo, o resultado será desastroso para o 
funcionalismo que na prática não receberá abono 
algum, apenas mel nos lábios, sem possibilidade 
alguma de melhoria real, pois a aspiral de preços 
tudo absorverá. 

Como V. Ex.ª sabe, as estatísticas são 
extremamente falhas, e as informações 
contraditórias; 

Hoje, ao votarmos esta lei, nós que tanto 
discutimos detalhes quando votamos o Orçamento, 
não poderemos, de modo algum, atribuir ao 
Executivo a missão de tapar buracos feitos pelo 
Senado, através de concessões enganosas em 
completo desconhecimento de causa. É  
o motivo por que proponho, Sr. Presidente, a 
determinação de um teto de doze bilhões de 
 

cruzeiros a serem investidos no pagamento do 
abono ao funcionalismo, a partir dos padrões menos 
remunerados, até atingir o teto. Já redigi uma 
emenda regulando o assunto cuja revisão confiei aos 
assessores do Senado. Tratando-se de abono não é 
necessário, não é essencial que êle se estenda a 
tôdas as categorias. O que é injusto é darmos, um 
abono de 1 ou 2 mil cruzeiros a um chefe de família 
e de 20 mil ou mais a outro mais abastado. Os 
 filhos de ambas estas famílias se alimentam e 
vestem. 

Ainda ontem, aparteando o nobre Senador 
Caiado de Castro, tive oportunidade de solicitar 
que esclarecesse a notícia segundo a qual alguns 
Marechais que atualmente estão indo para a 
reforma – terão, por essa lei de abono, seus 
vencimentos fixados, se não me engano, em mais 
de cem mil cruzeiros. É, realmente, uma situação 
até certo ponto absurda, em face dos atuais níveis 
de vencimentos da imensa maioria dos 
funcionários da União. Ontem, mesmo, o nobre 
Senador Caiado de Castro citou o caso de uma 
classe de moças que trabalha no Ministério da 
Fazenda e que recebem sessenta mil cruzeiros 
mensais. Não conheço a situação citada. O 
remédio, porém, é corrigir esta e as mais 
distorções que estabelecem privilégios no meio 
dos funcionários civis e militares da União e não 
permitem boa organização. Amanhã, servirão até 
de óbice ao próprio Plano de Reclassificação há 
tantos anos objeto de estudo, sem jamais ser 
votada em face das injunções que vêm se 
sucedendo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Tenho recordação dêsse caso, porque encontrava-
me no recinto quando o General Caiado de  
Castro a êle se referiu. Ainda não me acostumei a 
chamar o General Caiado de Castro de Marechal. 
– O Sr. Caiado de Castro respondeu ao 
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pedido de esclarecimento, feito por V. Ex.ª, em 
têrmos que me pareceram convincentes, de que 
longe dessa importância, estava o vencimento de um 
General – não de Brigada, mas de Divisão, que é um 
pôsto acima. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não disponho no 
momento dos dados, e o nobre Senador Caiado de 
Castro deve estar mais bem informado do que eu, 
mas segundo as leis em vigor, os militares se 
aposentam com duas a três promoções. São essas 
leis que, me parecem devem ser corrigidas. O 
próprio Senador Caiado de Castro inúmeras vêzes 
afirmou que é uma lei absurda, errada, mas até hoje 
como líder que é da classe, e atuante como é, 
infelizmente não tomou providência alguma para 
corrigí-la pondo assim têrmo aos malentendidos. O 
projeto de abono traz, agora, a primeira providência 
para correção dêsse absurdo. Se me não engano, o 
vencimento de um Marechal quando se aposenta 
atinge a uns Cr$ 84.000,00 em alguns casos mais de 
Cruzeiros 100.000,00, segundo me informaram. São 
aspectos que, como Vossa Excelência bem afirma, 
devem ser encarados, no plano geral da 
reclassificação do pessoal civil e militar, em têrmos 
de uma organização conjunta. Não se deve criar 
direitos excepcionais para os militares para, logo 
em seguida, serem os mesmos reclamadas para os 
civis e vice-versa. Ficamos num ciclo vicioso. Não 
há homem de bom senso capaz de admitir que um 
país organizado possa despender mais de 50% da 
Receita Tributária só em pessoal. Muitos desejam 
maldosamente que o Brasil caminhe para  
essa percentagem e a ultrapasse porque 
conseqüentemente, marchará para um colapso do 
regime democrático, que poderá ser bom  
para uma meia dúzia de oportunistas, mas  
sem dúvida nenhuma, uma infelicidade, que 
 

o Brasil de hoje jamais tolerará – e rechaçará. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Dá V. Ex.ª 

licença para um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 

Ex.ª um aparte? 
O SR. COIMBRA BUENO: – Concendo o 

aparte ao nobre Senador Domingos Vellasco e, 
depois ouvirei com prazer o nobre Senador Caiado 
de Castro. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Mais 
autorizado que eu, para dar o aparte a V. Ex.ª é o 
nobre Senador Caiado de Castro; entretanto, devo 
informar ao Senador que é um absurdo dizer-se 
que os militares são mais bem pagos que os civis. 
Se a informação a que Vossa Excelência se refere 
é quanto àqueles que obtiveram do Supremo 
Tribunal Federal o posto de Marechal, com 
vencimentos de oitenta e quatro mil cruzeiros, 
“tóllitur quaestio”. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Ao que  
estou informado são cento e seis mil cruzeiros, com 
abono. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Oitenta e 
quatro mil cruzeiros pela decisão do Supremo 
Tribunal Federal. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Baseado em lei 
votada pelo Parlamento Nacional, que está em vigor 
e continuará em vigor sine die. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não 
quero desculpar o Parlamento. Em tese, V. Ex.ª 
está inteiramente certo, mas o que desejo frisar é 
que não se estenda a tôdas as potentes militares 
o mesmo argumento. Um general, como ainda 
ontem declarava o nobre Senador Caiado de 
Castro, – depois de quarenta anos de  
serviço, com curso ginasial do Colégio  
Militar, Curso Superior da Academia Militar 
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das Agulhas Negras, Curso de Armas, Curso de 
Estado-Maior e Curso Superior de Guerra, ganha 
menos do que um funcionário do Impôsto de Renda. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª vem ao 
encontro da minha argumentação. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – E menos, 
talvez, caro colega de Goiás, que muitos funcionários 
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

Pergunto: é possível criticar-se, de maneira 
geral, nessa mania, de generalização, os 
vencimentos dos militares, porque o Supremo 
Tribunal Federal reconheceu o direito dos Marechais, 
quando os Coronéis, os Tenentes-Coronéis, os 
Capitães e os Tenentes, alguns com quarenta anos 
de serviço, não ganham o suficiente para viver? Não 
podemos generalizar os reparos. Em tese, V. Ex.ª 
está certo. O funcionalismo público, no Brasil, tem 
sido conseqüência de nossa pobreza econômica. Se 
o melhor patrão é o Estado, por que procurar o 
patrão particular? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Neste ponto a 
reciproca é verdadeira. O pauperismo que 
atravessamos, neste momento, se deve também, a 
uma velha distorção no sentido da nomeação 
política de milhares e milhares de funcionários. 
Várias vêzes tenho pedido, inùtilmente, a atenção 
do Senado para o fato do número de funcionários 
públicos ter crescido astronômicamente nos 
últimos decênios, não só na órbita Federal como 
na Estadual e Municipal. Posso informar a V. Ex.ª 
que o nosso Estado, que rendia, no ano passado, 
cêrca de oitocentos milhões de cruzeiros, com o 
impacto de Brasília passará para cêrca de um 
bilhão e trezentos milhões. Em um exercício 
aumentou, portanto, cêrca de quinhentos milhões 
de cruzeiros. 

Pois bem, segundo estou informado, o novo 
orçamento estadual de Goiás, ao lado da Receita – 
pela primeira vez na casa de um bilhão e trezentos 
milhões de cruzeiros – já prevê, também, despesa de 
quinhentos milhões, idêntica, portanto, ao aumento 
da Receita, despesa essa resultante de nomeações 
de funcionários e de favores em massa e não de 
serviços para o bem-estar do povo. Êsse o quadro 
generalizado que temos em todos os Estados da 
União. O que se pratica, hoje na União, com o mau 
exemplo da Prefeitura do Distrito Federal, aplicar-se-
á, amanhã, nas Capitais dos Estados e nos 
Municípios. Estamos caminhando para a inversão, 
quase total, só em pessoal, da arrecadação da 
receita tributária dêste País, nos três níveis, Federal, 
Estadual e Municipal. Em suma, caminhamos clara e 
abertamente, para uma solução de continuidade do 
regime, isto é, para uma ditadura, pelas próprias 
mãos do Parlamento. Não me admirará que mais 
dois ou três projetos dessa natureza resultem na 
dissolução do Congresso Nacional, provocada tão 
sòmente pela inconseqüência que já vai se tornando 
hábito no Legislativo, – de votar no escuro, sem 
saber quanto custará ao Orçamento vigente e 
subseqüentes o que aqui aprovamos, através de 
proposições que comumente geram privilégios e, 
sobretudo, odiosidade e irritação entre o próprio 
funcionalismo. Nenhum funcionário tem mais 
tranqüilidade de trabalhar neste País, principalmente 
os de carreira, que entram pela porta do concurso. 
Sabem êles que, sistemàticamente, são preteridos 
pelos apadrinhados, pelos que têm “pistolão”, pelos 
que trabalham pouco na Repartição e ganham muito 
fora dela, enquanto êles trabalham muito  
só na função pública e ganham pouco; infelizmente 
isto está afetando a quase totalidade do 
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funcionalismo estadual, federal e municipal. Não 
acho que o funcionalismo federal seja bem 
remunerado. O que ocorre é que três ou quatro 
funcionários ganham o que de direito devia perceber 
apenas um, o qual, de fato trabalha, e produz, por si 
e por mais três ou quatro que não querem nada com 
o trabalho. Esta a verdade que verificamos, de 
repartição em repartição. Aqui mesmo, no Senado, 
alguns funcionários trabalham, dia e noite, fora dos 
horários, enquanto outros vivem por aí a flanar. O 
nobre Senador Domingos Vellasco os conhece tão 
bem quanto eu. Isso se repete em tôdas as 
repartições, na União, nos Estados e nos Municípios. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Dá-me 
aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. DOMINGOS VALLASCO: – Disse V. 

Ex.ª muito bem. De pleno acôrdo com o diagnóstico 
que formula a respeito de funcionários que entram 
através de concurso, e conquistam seus lugares, e 
outros que vêm para o funcionalismo através daquilo 
que V. Ex.ª menciona. Felizmente, quanto aos 
militares, os oficiais do Exército e das outras armas, 
todos nós sabemos, que entraram através de 
exames vestibulares das Escolas Militares. Não 
existem, no País, exames de admissão mais difíceis 
do que os das Escolas Militares. Após o Curso 
Ginasial, fizeram concurso e ingressaram na Escola 
Militar – padrão de cultura, no Brasil, como V. Ex.ª 
sabe – fizeram o curso, e saíram para a vida do 
oficialato. Foram obrigados, em virtude de leis 
 e de regulamentos militares a fazer outros cursos – 
o de armas, o de Estado-Maior – para os 
 quais também se ingressa mediante concurso. 
Completado o curso da Escola Militar, vão para 
 

a Escola Superior de Guerra ainda através de cursos 
de especialização. Depois dêsses cursos e 
concursos, ninguém poderá comparar os 
vencimentos de um General de Divisão com os de 
um Agente Fiscal do Impôsto de Consumo, que 
ganha três vêzes mais e ninguém reclama. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pelas minhas 
próprias palavras e pelas de V. Ex.ª, está 
evidenciado que o aparte de Vossa Excelência está 
destinado a esclarecer ao País e não a mim, porque, 
no assunto em tela, nunca estabeleci distinção entre 
militar e civil; ao contrário, o que venho me batendo é 
para que o assunto de aumentos de pessoal seja 
sempre encarado em conjunto. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – É preciso 
esclarecer a opinião pública a respeito do fato. 

Pergunto: em que pode ser criticado o 
Marechal que, por sentença do Supremo Tribunal 
Federal – não tendo autoridade para discutí-la – 
recebe oitenta e quatro mil cruzeiros de vencimentos 
mensais... 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª, tem 
autoridade para discutir. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – ...se os 
Fiscais do Impôsto de Consumo, que, além de 
auferirem as rendas do tributo, são beneficiários da 
indústria das multas, contra a qual sempre protestei, 
no Parlamento? Por duas vêzes, Senado e Câmara 
dos Deputados votaram unânimemente a exclusão 
dos Fiscais do Impôsto de Consumo, dessa regalia; 
entretanto, nossos projetos foram vetados pelos 
Presidentes Getúlio Vargas e Café Filho. Como 
criticar-se um General, um Marechal do  
Exército, porque recebe oitenta mil  
cruzeiros de vencimentos, quando cento e 
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sessenta ou mais milhares de cruzeiros, enfim, 
quanto queiram, percebem os Fiscais do Impôsto de 
Consumo, e, agora, também os Fiscais do Impôsto 
de Renda? 

É preciso que a Nação saiba da verdade. Um 
Marechal recebe, por sentença do Supremo Tribunal 
Federal, e não de mão beijada, depois de cursos 
completos e concursos, oitenta e quatro mil cruzeiros 
mensais. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E no 
fim da vida. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Acho que é 
muito; mas, que direi dos Fiscais do Impôsto de 
Consumo; que não dão, em trabalho, nem a migalha 
dos seus próprios auxiliares, aquêles que realmente 
exercem a função de Fiscais do Impôsto de 
Consumo? 

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

O SR. DOMINGOS VELLASCO (pela ordem): 
– Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª consulte a Casa 
sôbre se consente na prorrogação regimental da 
hora do Expediente, a fim de que o nobre Senador 
Coimbra Bueno conclua seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Plenário ouviu 
 o requerimento do nobre Senador Domingos 
Vellasco. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Coimbra Bueno. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço a 

iniciativa do nobre Senador Domingos Vellasco e a 
atenção do Senado, prorrogando a hora do 
Expediente. 

Respondendo ao aparte do nobre Senador 
Domingos Vellasco, esclareço uma vez mais, meu 
ponto de vista, de que os assuntos de pessoal, 
devem ser encarados sempre e necessàriamente em 
conjunto, e de prefertência uma só vez por ano, 
sobretudo no que tange ao Parlamento, que poderia 
assim, como venho sugerindo há muito, grupar num 
só Expediente ânuo, tudo o que se refere a pessoal, 
em tramitação no Congresso. 

Julgo que tanto as distorções civis como as 
militares, foram oriundas de dispositivos votados 
isoladamente, gerando as situações injustas que 
vêm sendo apontadas. 

Parece-me errado consentirmos que certos 
funcionários passem a gozar de situação bem 
propícia, porque, como V. Ex.ª citou, relativamente a 
um aparte do Senador Caiado de Castro, alguns ex-
Ministros do Supremo Tribunal Militar passarão, 
eventualmente, a perceber mais de cem mil 
cruzeiros, não sei se 106 ou 140 mil, em 
comparação, com os fiscais citados por V. Ex.ª, que 
ganham importâncias até superiores. Creio que estas 
distorções não servem de estímulo nem para as 
Classes Armadas, nem para o funcionalismo civil do 
País. São erros que cumpre sejam prontamente 
corrigidos, como distorções que existem no 
funcionalismo e que podem em parte ser atribuídas 
ao fato de vir sendo de ano para ano protelado o 
Projeto de Reclassificação do Pessoal da União. 

É absurdo votar-se, aqui, um dia, vantagens 
para os militares; no dia seguinte, atendamos aos civis 
calcados nas vantagens atribuídas àqueles; no dia 
imediato, voltem os militares, e vice-versa, como vem 
acontecendo. Ficamos nesse jôgo, em vez de nos 
atermos ao Orçamento da União, de onde poderíamos 
tirar tantos por cento para o pagamento das  
Fôrças Armadas e dos funcionários civis. O resto não 
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interessa à coletividade quer do País, quer do próprio 
funcionalismo. 

Além de certo limite, digamos do extremo de 
50% da Receita Tributária, repito, é arriscado demais 
o Congresso Nacional decretar aplicações com 
pessoal, porque disto poderá resultar até o colapso 
do próprio regime democrático, que é a coisa mais 
cara que temos, e devemos defender a qualquer 
custo. 

O nobre Senador Domingos Vellasco, que 
conheceu a Ditadura de perto durante muitos anos, 
sabe, tanto quanto eu, que temos carradas de razões 
para ficar preocupados e lutar para que o País não 
descambe para uma situação de tão má distribuição 
de recursos cuja conseqüência final será uma 
maldita ditadura, seja lá de quem fôr. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pedi o 

aparte para dizer que V. Ex.ª está equivocado 
sôbre a situação militar e sôbre a necessidade de 
haver u’a mesma legislação para os militares e 
civis. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Peço perdão a V. 
Ex.ª, mas não afirmei isso. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Então ouvi 
mal. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Afirmei que os 
aumentos deveriam ser feitos sempre ao mesmo 
tempo para civis e militares e não ora para uns e 
ora para outros. Votamos, hoje, aumento para 
civis, amanhã para militares e, no dia  
seguinte, de novo para civis, alternadamente, 
fazendo êste jôgo incompreensível, o que 
 gera caótica situação, como V. Ex.ª há de 
 

reconhecer, responsável pelos favoritismos, 
privilégios e outras distorções, hoje comuns no 
serviço público. 

A situação do pessoal civil e militar dêste País 
está longe de estar regulada; V. Ex.ª conhece-o 
muito melhor do que eu. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Gostaria que 
V. Ex.ª me informasse qual é o país do mundo em 
que os vencimentos dos civis e militares são 
rigorosamente iguais. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Creio que V. Ex.ª 
mais uma vez não ouviu bem minhas palavras. Não 
disse, em absoluto, que se devia igualar ou se 
estabelecer o critério de igualdade. Disse que, 
sempre que se vota melhoria para as civis deve-se 
votar também, no mesmo ato, para militares e não 
fazê-lo num mês para aquêles, seis meses depois 
para êstes e assim sucessivamente. É contra o que 
me bato, porque os resultados têm sido desastrosos 
para o País e para o próprio pessoal da União, quer 
civil, quer militar. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Já ouvi V. 
Ex.ª dizer várias vezes: falou ontem e voltou a falar 
hoje, que os vencimentos dos militares são 
exagerados. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª está 
novamente equivocado; esta referência sôbre 
vencimentos exagerados de militares, é sua, partiu 
agora de V. Ex.ª. Citei apenas um caso isolado, em 
aparte a V. Ex.ª feito ontem, quando pedi 
esclarecimentos a Vossa Excelência em relação a 
possíveis proventos de uma alta patente na 
aposentadoria. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permita-me a 
liberdade de dizer que V. Ex.ª está incidindo no 
mesmo êrro de vários outras congressistas 
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e jornalistas: fala por ouvir dizer. Se V. Ex.ª 
conhecesse bem a legislação militar... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não estou 
incidindo em êrro. Em situações idênticas V. Ex.ª tem 
agido da mesma forma. Posso afirmar a V. Ex.ª, que a 
pessoa que me telefonou dando essa informação é 
um dos mais altos e idôneos funcionários dêste País; 
esta tribuna é livre e existe para debater e esclarecer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – E lamento ter 
que dizer que êsse funcionário não entende nada do 
assunto. Se chega ao ponto de dar a V. Ex.ª 
informação tão errada ou é leviano ou não entende do 
assunto. Gostaria que V. Ex.ª citasse o nome do 
Marechal que lhe informaram ganha 140 mil cruzeiros 
mensais. Não há quem perceba tais proventos. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Peço vênia para 
retificar; a informação que tive é a de que um Marechal 
conseguira, por resolução do Supremo Tribunal, ter 
seus proventos fixados em cêrca de cento e seis mil 
cruzeiros; com a eventualidade do abono passará a 
ganhar cento e quarenta mil. Não é nenhum pecado 
transmitir informações dessas, mesmo só baseadas em 
palavras de um funcionário, para ser apenas debatida e 
esclarecida seja quanto a militares, seja quanto a civis, 
porque não há intocáveis numa democracia. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pela grande 
apreciação que tenho pelo seu trabalho, sinto ver V. 
Ex.ª, com sua responsabilidade, fazer tal afirmação, 
da Tribuna do Senado, dando ao País impressão 
errônea. V. Ex.ª incide no mesmo êrro que êsse 
funcionário, seu informante. A situação real é a 
seguinte: o vencimento dos militares é ridículo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permita-me 
novamente esclarecer o assunto. Ontem, e V. Ex.ª 
poderá ver no seu discurso publicado no "Diário do 
Congresso" – pedi o seu concurso mediante um 
aparte, para esclarecer o Senado sôbre uma simples 
dúvida, levantada por um funcionário: se é fato ou 
não, que com o projeto do abono de 30% haverá 
Marechal que irá passar de 106 para 140 mil 
cruzeiros por mês. Estamos votando uma nova lei, e 
o momento é oportuno, para corrigir-se esta e outras 
possíveis distorções. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Esclareci V. 
Ex.ª, mas vejo que de nada adiantou, porque o nobre 
colega está repetindo o mesmo argumento. 

O SR. COIMBRA BUENO: – É que ontem V. 
Ex.ª ficou exaltado e não me respondeu a pergunta, 
que é simples; V. Ex.ª poderá verificar no "Diário do 
Congresso", que abordou outros aspectos. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Respondi e 
continuo fazendo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Então renovo a 
V. Ex.ª o meu pedido de esclarecimento; existem ou 
não Marechais que, com o-eventual acréscimo dos 
30% do abono ora em votação perceberão 140 mil 
cruzeiros por mês? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não existem, 
não é verdadeira tal informação que lhe deram. Ou 
erraram propositadamente ou por leviandade, 
opinando sôbre assunto que desconhecem. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço a 
informação de Vossa Excelência, que só agora tive o 
prazer de receber. 
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – O êrro que 
existe na lei se resume no seguinte: a Constituinte 
deu ao General Mascarenhas de Morais o pôsto de 
Marechal, enquanto vivesse. Em conseqüência de 
redação defeituosa, entretanto, vários Generais do 
Exército, daquela época, mais graduados do que o 
General Mascarenhas de Morais, pleitearam e 
obtiveram promoção a Marechal. Quanto à questão 
de promoção, entretanto, não há dúvida; está certa, 
nada há a impugnar. É a simples resultante de leis 
antigas, que dão ao pessoal militar, como ao civil, 
vantagens. Aos civis, depois de trinta e cinco anos 
de serviço e aos militares desde que hajam, durante 
certo período, prestado serviço de guerra. 

Essas vantagens, o Congresso as estendeu a 
outros militares. Quanto às promoções, portanto, não 
há dúvida – repito. Com relação a vencimentos – 
esclareço a Vossa Excelência e ao alto funcionário, 
seu informante – fixou-se para o Marechal o mesmo 
padrão dos Ministros do Supremo Tribunal Militar, 
àquela, época ridículo, pois ganhava um Ministro 37 
mil cruzeiros. Com o reajustamento passaram a 
perceber 60 mil cruzeiros. O vencimento do 
marechalato acompanhou êsse reajustamento. 
Considerado o vencimento puro e simples de 60 mil 
cruzeiros com abono, tempo de serviço e outras 
vantagens, eleva-se, atualmente a 87 mil. Um 
Marechal, portanto, ganha 87 mil cruzeiros. Há um 
caso excepcional, único, de Marechal da Ativa que, 
enquanto viver receberá os vencimentos da ativa e 
mais as gratificações decorrentes do exercício da 
função. Assim desejo deixar bem claro: o funcionário 
que deu a informação a Vossa Excelência de que  
um Marechal ganha cento e seis mil cruzeiros por 
mês está completamente equivocado. Gostaria, se o 
conhecesse, que me dissesse onde posso rece- 
 

ber tal quantia. Quanto aos vencimentos dos mais 
oficiais são ridículos. Um General de Divisão, por 
exemplo, depois de trinta e cinco anos de serviço, 
ganha vinte e três mil cruzeiros. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Quando se 
aposenta, com as vantagens do Código quanto 
percebe? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Vinte e três 
mil cruzeiros por mês e mais as vantagens 
decorrentes do serviço. Sabe V. Ex.ª e todos aquêles 
que foram reservistas da segunda categoria – já não 
digo de primeira – o que sofrem os militares. No 
Senado quando há sessão extraordinária, os 
funcionários recebem extraordinàriamente. O militar 
passa oito, dez, vinte ou trinta dias em serviço em 
campanha e não recebe um centavo a mais. No 
Natal, lògicamente, os funcionários públicos 
passarão junto às sua famílias, mas os militares não 
têm tal direito. Os que estão em serviço, lá 
permanecem e não recebem extraordinário. Aludiu 
Vossa Excelência a ameaças de revolução. Deus 
nos livre e guarde que tal aconteça mas basta correr 
o boato e os militares são imediatamente 
mobilizados e não recebem extraordinário. 

Um General de Divisão ganha vinte e três mil 
cruzeiros e, com o aumento decorrente de 
percentagem de representação, exercício de 
combate, de guarnição etc., recebe quarenta e dois 
mil cruzeiros. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Na ativa, 
atualmente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sim, na ativa. O 
mal de se legislar sem conhecer e por ouvir dizer, faz 
chegar à seguinte conclusão: no projeto de abono, que 
se encontra no Senado, um Coronel perderia apenas 
oito mil e setecentos cruzeiros; um General de Brigada 
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perderia nove mil quatrocentos e cinqüenta 
cruzeiros; um General de Divisão, dez mil trezentos e 
cinqüenta cruzeiros e assim por diante. Um Coronel 
que, com duas promoções, ganharia na inatividade 
apenas mil cruzeiros mais do que na ativa, passaria 
a perder a insignificância de quinze mil cruzeiros, se 
passasse êsse abono. É o ponto que desejava 
esclarecer porque a mim me dói, como velho militar 
já na reserva, ver as injustiças que se cometem 
diàriamente no Senado e na Câmara dos Deputados, 
quando se fazem referências aos militares. Ninguém 
lembra do que sofrem quando estão na ativa. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Julgo que V. Ex.ª 
está sendo injusto para com o Senado, onde tem 
conseguido aprovação de quase todos os projetos de 
lei que tem apresentado ou defendido beneficiando 
os militares. Quanto a mim, fiz em parte uma simples 
pergunta, que V. Ex.ª, estendeu a outros assuntos 
que tem em mente. 

Raramente os projetos de pessoal vêm 
acompanhados de informações rigorosas dos 
respectivos Ministérios e que habilitem o Senado a 
saber exatamente em quantos cruzeiros a inovação 
irá onerar o orçamento vigente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – 
Pessoalmente, não tenho queixa alguma. Nunca o 
Senado recusou sequer uma medida a favor dos 
militares. Rendo, pois, homenagens a esta Casa, 
mas, ao mesmo tempo lamento que Senadores da 
estatura de V. Ex.ª cometam essa injustiça. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não cometi 
injustiça. Julga acaso V. Ex.ª injustiça à classe 
fazer referência em aparte, por exemplo, aos 
Marechais, apenas para pedir que seja esclarecida 
uma dúvida ou verificar, se por efeito da vo- 
 

tação de uma lei em debate poderá um projetado e 
eventual abono resultar em provento num total de 
142 mil cruzeiros? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O 
nobre Senador Caiado de Castro tem contado 
sempre com meu apoio. Já declarei que o discurso 
de S. Ex.ª ontem foi convincente. 

O SR. COIMBRA BUENO: – O Sr. Caiado de 
Castro, ficou muito sensibilizado; em resumo pedi um 
esclarecimento sôbre uma dúvida. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não tenho 
dúvida alguma. Só posso vangloriar-me pelas 
atitudes do Senado. Lamento apenas que Senadores 
como V. Ex.ª fujam à realidade, e emitam opiniões 
dessa natureza. Amanhã serão elas repetidas pela 
Imprensa e, como se diz na linguagem militar e do 
povo, formar-se-á "onda". Repito o que disse ontem 
em meu discurso: o ambiente que se está formando 
contra os militares é o mesmo que se procura formar 
contra o Parlamento e a Magistratura; e todos 
sabemos a que nos conduzirá semelhante situação. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não emiti opinião 
alguma. Ratifico mais uma vez; não me arrependo de 
haver solicitado de Vossa Excelência 
esclarecimentos sôbre uma informação, que me foi 
transmitida por um alto funcionário. Mencionei os 
Generais ou os Marechais como poderia citar o 
Presidente da República ou os Ministros de Estado. 
Não creio sejam os Marechais intocáveis. Posso 
referi-los, sem ofender a Classe, nem a êles nem a 
pessoa alguma. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não me 
surpreende o que ocorre com os funcionários  
do Impôsto de Renda. O surpreendente é  
ver uma menina que carreguei no colo ga- 
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nhar setenta mil cruzeiros, enquanto um velho 
General percebe, no fim da vida, cheio de 
responsabilidades, apenas trinta mil cruzeiros. É a 
conseqüência de votarmos projetos de grande 
importância em regime de urgência. Estou certo de 
que os Senhores Senadores ignoravam que a 
aprovação da proposição referente à alteração da 
legislação do Impôsto de Renda importaria em 
aumentar-se os vencimentos dêsses funcionários de 
dezoito para setenta mil cruzeiros. Quando os 
subsídios dos Congressistas passaram para 
sessenta e três mil cruzeiros, a grita foi geral. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Desejava contra-
apartear V. Ex.ª para, a meu ver, oferecer retificação 
à afirmativa do nobre Senador Caiado de Castro, 
feita na sessão de ontem. Votamos, no Projeto do 
Impôsto de Renda, autorização para se estender o 
pagamento de cotas, aos funcionários que trabalham 
nas repartições do Impôsto de Renda, até o 
montante de um por cento da arrecadação, a 
exemplo do que se faz em relação aos funcionários 
do Impôsto de Consumo. Aliás, essa disposição foi 
vetada pelo Sr. Presidente da República. 

Aquêle artigo da lei do Impôsto de Renda, que 
determinava o pagamento dessas cotas, estabelecia 
entretanto, claramente que as mesmas não poderiam 
exceder a cem por cento do total do vencimento 
efetivo do funcionário. Assim, se o servidor 
percebesse dezoito mil cruzeiros de ordenado 
mensal, não poderia receber, de cotas, mais do que 
dezoito mil cruzeiros, perfazendo o total de trinta e 
seis mil cruzeiros. Logo, não é possível seja 
verdadeira a informação do nobre Senador Caiado 
de Castro de que funcionários que percebiam dezoito 
mil cruzeiros passaram a setenta mil. Deve ha- 
 

ver equívoco. A lei que autorizou o pagamento 
dessas cotas deixou bem claro que elas não 
excederiam a cem por cento do ordenado efetivo do 
funcionário do Impôsto de Renda. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Ficaria muito 
satisfeito se, realmente, estivesse enganado. A 
informação entretanto, eu a ouvi, diretamente, de 
pessoa que está recebendo aquela quantia. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª vem 
desde ontem me condenando pelo fato de ter pedido 
uma simples informação a Vossa Excelência 
baseado em uma afirmação de alto funcionário; 
entretanto, ao mesmo tempo Vossa Excelência 
desenvolveu tôda uma longa, argumentação, 
baseado no que ouviu de interessado, como acaba 
de dizer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Vossa 
Excelência ouviu dizer através de terceiros; eu ouvi a 
afirmativa diretamente da pessoa interessada. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Eu também ouvi 
diretamente; mas, no meu caso o informante não era 
parte interessada. Estou satisfeito. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se, amanhã, 
eu disser que recebo no Senado cem mil cruzeiros 
mensais ninguém poderá duvidar e afirmar estar eu 
mentido sem necessidade. A informação que 
transmiti à Casa, repito, eu a ouvi de funcionário que 
me declarou estar recebendo aquela quantia. Não 
terei dúvida, entretanto, em interpelar êsse 
funcionário, a fim de esclarecer definitivamente o 
assunto. Daí o meu receio de que a percentagem 
prevista no projeto atinja a casa dos cem mil 
cruzeiros. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Defendo então 
ponto de vista idêntico ao de V. Ex.ª: isto é, receio 
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que qualquer funcionário, na atual conjuntura do 
País, perceba mais de cem mil cruzeiros mensais. 
Entendo que também os assuntos militares devem 
ser debatidos abertamente, no Parlamento Nacional, 
para que a Nação seja devidamente esclarecida e 
informada do que ocorre. É muito fácil o Ministério da 
Guerra nos informar quantos marechais e Oficiais 
Superiores estão atualmente aposentados, e na 
inatividade, e o total que percebe cada um, dos 
cofres públicos, do que estarmos aqui a conjecturar 
com dados pessoais, e de informantes, às vêzes 
incompletos, e sempre não oficiais. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Devo dizer 
a V. Ex.ª que ignoro completamente êsse ponto. 
Ontem, entretanto, ouvi de várias pessoas que a 
simples emenda Ferrari havia acarretado o pedido 
de aposentadoria de cinco Brigadeiros, dois 
Almirantes e três Generais do Exército. Os jornais 
de hoje também informam que nos corredores do 
Ministério da Marinha, havia filas de Subtenentes, 
Oficiais e Sargentos que pleiteiam a passagem 
para a Reserva. Aqui no Senado mesmo, fizeram 
referência a um funcionário que tem 37 anos de 
serviço e ainda não pediu aposentadoria porque 
gosta de trabalhar, mas se aprovada a emenda 
Ferrari, não a rejeitará, porque, por maior que seja 
seu amor ao serviço, não irá ao ponto de fazer que 
êle perca 30, 40 ou 50 por cento. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª não deve 
valer-se da exceção para justificar a regra. 

Acho que acontece justamente o contrário do 
que o prezado colega acaba de citar. Trata-se de 
uma exceção em mil casos. A praxe não é essa. 
Vemos, a todo instante, aposentarem-se funcioná-
rios com a minha idade e a de inúmeros colegas que 
ainda não completaram os 50 anos. 

Ùltimamente ouço dizer que, no Brasil, a 
preocupação é premiar os funcionários que se 
aposentam. É caso virgem. Talvez seja o nosso o 
único País onde isto aconteça. Deve-se remunerar 
bem os que estão na ativa, promovendo-os 
enquanto no trabalho para que, ao passarem para a 
Reserva, e tenham nível suficientemente alto de 
vencimentos, que corresponda aos seus esforços e 
dedicação, na prestação efetiva de bons serviços 
ao País. 

De outra forma, estaríamos estimulando o 
abandono do serviço público por homens ainda 
capacitados. Se a lei atual está errada cumpre 
corrigi-la sem delongas; é óbvio que os direitos já 
adquiridos, são amparados pela Constituição, e não 
estarão portanto em jôgo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – No particular, 
estou de acôrdo com Vossa Excelência. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª não 
ignora a crítica que tem sido feita também ao 
Exército Nacional neste particular. Inúmeros oficiais 
no auge da vida profissional, cheios de vigor, 
passam para a Reserva, deixando as fileiras; e 
invertem-se milhões de cruzeiros na formação de um 
oficial. Os Cursos mantidos pelo País, são 
organizados para desenvolverem intelectual e 
profissionalmente êsses militares, a fim de melhor 
atenderem as suas precípuas funções. Quantos 
milhões vamos perder sem o concurso dessa gente, 
deslocada para outras atividades que não interessam 
diretamente à Nação, que inverte dinheiro para a 
formação de profissionais que, depois, de 
completada sua habilitação deixam as Fôrças 
Armadas, para não raro exercerem outros misteres 
quando, ainda, podiam prestar-lhe ótimos serviços, 
ou por vêzes, justamente quando melhor poderiam 
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dar o concurso de conhecimentos e suas 
experiências adquiridas. 

Conhecemos inúmeros Generais e Oficiais – 
privo com muitos dêles – homens idosos, que 
continuam dando cento por cento dos seus esforços 
em benefício do País, enquanto outros, ainda 
relativamente jovens, já deixaram há muito as 
fileiras. Quanto mais ràpidamente fôr corrigida a 
legislação, errada, responsável por tais estímulos, 
tanto melhor para a Nação, e para os servidores de 
carreira. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Acharia V. 
Ex.ª justo que êsses militares, depois de quarenta ou 
cinqüenta anos a serviço da Pátria, fôssem 
surpreendidos, na lei de abono, transitória, de 
emergência, com um dispositivo desta natureza que 
os obrigue a ficar em casa ganhando metade de 
seus vencimentos? É exigir demais do patriotismo 
dêsses oficiais. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª julga 
justo que rapazes cheios de vida deixem as Fôrças 
Armadas estimulados por distorção da lei? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Seria 
a Pátria desumana, não mais patriotismo. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – 
Comprometo-me a trazer ao Senado dados exatos 
sôbre os vencimentos dos Oficiais das Fôrças 
Armadas que passam para a Reserva... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Que estão na 
Reserva. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – ...em 
comparação com o que percebem na ativa; darei a 
percentagem dêsses vencimentos, para que a Nação, 
definitivamente, não aceite argumentos demagógicos 
a respeito de que os oficiais e generais das Fôrças 
Armadas são uns príncipes, que recebem todos os 
meses do Tesouro, enquanto os funcionários civis 
nada recebem. Vou trazer dados concretos para que 
se ponha côbro a essa exploração, como bem definiu 
o Senador Caiado de Castro, que pretende 
desmoralizar o Poder Legislativo, os homens públicos, 
o Presidente da República, tudo quanto se tem de 
estável e seguro neste País. Chega-se, agora, a 
desmoralizar as Fôrças Armadas. Diante dêsses 
dados, certo a, Nação verá que um General, ganha 
muito menos do que um contínuo do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam 
apenas três minutos para o término da prorrogação 
da hora do término da Expediente. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Encerrarei meu 
discurso, Sr. Presidente, resumindo os motivos que 
me trouxeram hoje a esta tribuna. 

Não tencionava, necessàriamente, estabelecer 
têrmos de comparação entre vencimentos de civis e 
militares porque, como disse de início, não estou 
habilitado a tanto e ignoro a diferenciação entre uns 
e outros. Apenas citei o fato de os sucessivos 
aumentos não atingirem, de maneira geral, às duas 
classes, concomitantemente, e sim alternadamente, 
o que é um êrro crasso e gera injustiças. 

Pretendia dizer que seria conveniente a 
fixação de um teto, que estimamos em doze bilhões 
de cruzeiros, para atender ao abono de 
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que se cogita no momento. Paralelamente a essas 
medidas, com a próxima discussão e possível 
aprovação da lei de reclassificação dos funcionários 
públicos, deveríamos introduzir medidas 
progressivas, como o teto para os futuros aumentos, 
a centralização das repartições, a prorrogação por 
lei, do decreto Executivo anterior a 3 de outubro, do 
Sr. Presidente da República, que proibiu novas 
nomeações; enfim, uma série de medidas 
complementares, a fim de que possamos ter 
esperanças de que nossa situação comece a 
caminhar para uma regularização e não continue 
orientada para um caos econômico e social. 

Como bem disseram meus eminentes 
aparteantes, não desejamos cair nesse extremo, que 
será o desprestígio do Poder Executivo, do 
Congresso Nacional e das Forças Armadas, como, 
também, da economia nacional, bases da 
estabilidade do próprio regime democrático. (Muito 
bem; muito bem). 

 
ANEXO Nº 1 

 
CARTA SÔBRE PESSOAL DA UNIÃO; 

CITADA PELO SR. SENADOR COIMBRA BUENO, 
EM SUA ORAÇÃO. 

 
"Ilmo. Sr. Redator Chefe do Jornal "Fôlha de 

Goiás" – Goiânia. 
Prezado Senhor. 
Tenho a honra de solicitar o concurso dêsse 

jornal para o debate do problema do funcionalismo 
público no Brasil, que reputo da maior relevância 
para o País. 

Creio que ninguém poderia ser contra os 
reajustes periódicos de vencimentos em decorrência 
do aumento vertical do custo de vida; mas para se 
atender as justas reivindicações dos servidores 
públicos é necessário, a todo, o custo, que se  
evite que o teto para as despesas de pessoal civil  
e militar, ativo e inativo, ultrapasse 50% da re- 
 

ceita porque, a partir dêste limite, estariam 
enormemente agravados os riscos da própria 
estabilidade do regime e a tranqüilidade dos que 
trabalham neste País, no serviço público ou fora 
dêle. 

Em anexo envio recortes de alguns discursos 
e apartes que pronunciei no Senado relativamente 
ao pessoal da União. 

Cordiais cumprimentos. – Senador – Coimbra 
Bueno. 

N. B. – Trechos dos discursos acima referidos: 
1) "Sempre fui favorável à boa remuneração 

do funcionalismo, quer seja êle civil ou militar, pois 
da sua noção de cumprimento de dever depende o 
êxito da administração pública". 

2) "Como funcionários públicos classifico 
aquêles que trabalham e que, nós os Senadores e 
Deputados encontramos nesta Casa do Congresso, 
nas repartições públicas, quer civis, quer militares, 
dando o melhor de seus esforços muitas vêzes sem 
horários, sem quaisquer restrições para o 
cumprimento não raro excessivo do dever. Êstes, 
todos sabemos, em geral, não são devidamente 
remunerados. 

3) "Salvo melhor juízo, a partir de hoje 
proponho a divisão do funcionalismo federal, em duas 
classes: funcionários públicos e funcionários políticos". 

 
ANEXO Nº 2 

 
TÓPICOS DO DISCURSO PRONUNCIADO 

PELO SR. SENADOR COIMBRA BUENO, NA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE DEZEMBRO 
DE 1958. 

 
Em absoluto, declarei, em qualquer dessas 

orações, ser contrário a aumentos – quer o de 
vencimentos dos funcionários públicos quer o 
reajustamento do salário mínimo, neste momento de 
crise que atravessamos, em que os preços das 
utilidades subiram astronômicamente. 
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Infelizmente, minhas palavras foram mal 
interpretadas, por motivo aliás fàcilmente explicável. 
É que o "Diário do Congresso Nacional", que circula 
quase exclusivamente nas Casas do Parlamento – 
pois suas edições não devem exceder de uns mil 
exemplares – não é lido pelo povo. Como resultado, 
a opinião pública é orientada por simples resumos 
dos discursos pronunciados aqui no Plenário, 
possibilitando, assim, interpretações diferentes às 
nossas atitudes. 

Eu ainda não fiz revisão de qualquer dos meus 
discursos e apartes em que me referi ao funcionalismo 
porque não houve tempo material para isso. 

Felizmente, Senhor Presidente, hoje pude lê-
los, tal como foram taquigrafados e publicados no 
"Diário do Congresso Nacional" e nêles não 
encontrei qualquer declaração minha, contra o 
aumento pretendido pelo funcionalismo federal. 
Muito ao contrário, o que fiz foi apelar para o bom 
senso de tôdas as autoridades constituídas neste 
País e para o bom senso dos funcionários públicos, 
que são co-responsáveis pela situação caótica em 
que o Brasil se encontra no momento. 

Por três vêzes, da tribuna do Senado pedi a 
atenção dá imprensa brasileira e da Nação para um 
fato doloroso que precisa ser divulgado de Norte a 
Sul, que precisa ser do conhecimento de toda a 
população do País, e, inclusive dos funcionários com 
senso de responsabilidade, que classifico de 
funcionários públicos. 

É que existem na União, cêrca de cem mil 
funcionários públicos para trezentos mil funcionários 
políticos. A proporção é de um para três, um que 
trabalha para três que parasitam. 

Quando se cogita de aumentar o vencimento 
do funcionalismo público, a Nação estremece, 
porque sabe que não serão beneficiados os 
h 

que trabalham, os que produzem; mas, 
principalmente o número asfixiante dos que não 
trabalham. Vão ser beneficiadas três que parasitam 
para um que trabalha, reduzindo substancialmente a 
remuneração dêste. 

Os funcionários, quer os "políticos", quer os 
públicos devem também ter em mente a atual 
situação de fato. No entanto, todos calam, 
tornando-se assim co-responsáveis tanto os 
comandados como os comandantes, desta 
democracia brasileira. 

Se volvermos as vistas para o núcleo 
intelectual da Nação, que é a Capital da República, 
veremos, então, que a situação é vergonhosa, 
degradante. A proporção chega ao absurdo de haver 
um funcionário público para nove funcionários 
"políticos". Uma Prefeitura que deveria ser ministrada 
por cêrca de vinte mil servidores conta com duzentos 
mil. Salvo êrro ou omissão no pronunciamento do 
DASP, que é paga para informar a Nação a respeito 
dêsse assunto, e que poderia coadjuvar; a Prefeitura, 
onde não faltam funcionários para também informar 
à população da Capital da República, isso se traduz 
da seguinte forma: dos duzentos mil funcionários 
municipais, cento e oitenta mil são funcionários 
"políticos" e vinte mil, funcionários públicos. Vinte mil 
que trabalham para cento e oitenta mil que 
parasitam. 

Quando se trata de aumentar vencimento, a 
população desta Cidade com a responsabilidade 
financeira da União, tem que pagar na proporção de 
um para nove. É, por isso, que não podemos 
remunerar bem, nem temos remunerado 
devidamente o funcionalismo público, pois os 
inocentes úteis pagam pelos pecadores inúteis. 

Tenho em mãos documento que mencionei há 
dias. Trata-se do Programa de Estabilização Mone- 
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tária, lido, nesta Casa pelo Sr. Ministro da Fazenda. 
Nêle se vê que, aplicação prevista para o primeiro 
semestre de 1959, para uma despesa de cinqüenta e 
seis bilhões de cruzeiros, quarenta e dois bilhões 
correspondem ao seguinte item, que lerei para 
conhecimento de todos, que não o têm de memória. 

a) despesas obrigatórias (pessoal ativo e 
inativo, pensionistas, juros e amortização da dívida 
pública e serviços contratuais, 42 bilhões de 
cruzeiros: percentagem sôbre o total do semestre, 
75%; sôbre o total do ano, 29 por cento. 

Para o segundo semestre, temos, na mesma 
rubrica, 50 milhões de cruzeiros – Percentagem 
sôbre o total do semestre, 57%; e sôbre o total do 
ano, 35 por cento. 

Isto significa, Sr. Presidente, que, no primeiro 
semestre, 75% das despesas serão, na sua quase 
totalidade, com pessoal ativo e inativo e com 
pensionista. Os juros e amortização 
necessàriamente, são parcelas menores que aí 
estão como já declarei, "pour épater le bourgeois", 
naturalmente para não se confessar alto e bom som 
o quanto esta Nação está invertendo, no momento, 
com o seu pessoal. 

Já uma vez pedi a atenção do Senado para o 
orçamento de Pessoal dos Estados Unidos do Brasil. 
É um orçamento de guerra com que, talvez, 
nenhuma democracia no auge da II Guerra Mundial 
tenha arcado. 

Na maioria dos países modernamente 
organizados – a despesa com pessoal orça pela 
casa dos vinte por cento. 

O apêlo que fiz foi para o estudo acurado de tão 
transcendente assunto, sobretudo tendo em vista a 
necessidade da aprovação do Plano de Classificação, 
porque não é a primeira, nem a segunda ou a terceira 
vez que o Plano de Classificação vem sendo relegado 
por medidas de emergência, por aumentos e abonos, 
em detrimento da quase totalidade dos funcionários 
públicos honestos e corretos; mas como o número 
maior é constituído de funcionários políticos, é muito 
possível que amanhã êstes se reúnam e lutam para 
evitar a aprovação do Plano de Classificação a fim de 
que persista essa situação caótica do funcionalismo 
federal, que vem de Govêrno para Govêrno 
enfraquecendo autoridade do Poder Executivo sôbre o 
seu pessoal. 

É por esse motivo que continuarei a insistir no 
assunto. 

Não sou contra um aumento justo do 
funcionalismo público federal, parcamente pago. Sou 
a favor de um aumento efetivo, que signifique, para 
aquêles que são país de famílias, a possibilidade de 
levarem mais utilidades para suas casas, sem 
concorrer para o agravamento da atual situação 
deflacionária; que tanta desgraça tem ocasionado ao 
próprio funcionalismo público e, muito mais ainda, a 
cêrca de sessenta milhões de brasileiros, que suam 
por êste interior em fora a carregar nas costas, 
inclusive o colossal funcionalismo "político", que já 
anda pela casa dos quinhentos mil se aos "colegas" 
da União somarmos os parasitas, que também 
infelicitam os que realmente trabalham, na Prefeitura 
do Distrito Federal. (Muito bem). 
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ANEXO Nº 3 
 
Aparte do Senador Coimbra Bueno ao 

discurso do Senador Filinto Müller, do dia 3 de 
novembro de 1958, sôbre pessoal da União: 

O SR. COIMBRA BUENO: – Também me 
congratulo com V. Ex.ª. A reclassificação será a base 
do trabalho confiado à Comissão Mista de 
Senadores e Deputados, que funciona há muito 
tempo. Peço licença para recordar que, em discurso 
pronunciado no dia 7 de novembro nesta Casa, em 
tôrno da reclassificação dirigi pedido ao DASP, em 
face da notícia, que corria no Senado, de que há 
cêrca de quatrocentos e dez mil funcionários 
federais, cuja classificação é difícil. Êsse pedido, que 
agora renovo, é para que o DASP informe o número 
exato dos servidores do País, indicando, com 
precisão os essenciais e os não essenciais à 
administração pública. Permita V. Ex.ª que recorde o 
que eu disse naquela ocasião. 

Sempre fui favorável à boa remuneração do 
funcionalismo, quer seja êle civil ou militar, pois da 
sua noção de cumprimento de dever depende o êxito 
da administração pública. 

Do que afirmo aliás, dei prova quando exerci o 
Govêrno do meu Estado; promovi, através dos 
órgãos federais que ficaram à disposição de Goiás, a 
reclassificação e enquadramento de todo o pessoal, 
com melhor remuneração, principalmente, para 
aquêles que viviam com salários miseráveis e 
ínfimos, como acontece com a maioria dos 
servidores públicos dos Estados e da União. 

Salvo melhor juízo, a partir de hoje proponho a 
divisão do funcionalismo federal, em duas classes: 
funcionários públicos e funcionários políticos. 

Como funcionários públicos classifico aquêles 
que trabalham e que, nós Senadores e Deputados, 
encontramos nesta e na outra Casa do Congresso, nas 
repartições públicas, quer civis quer militares, dando o 
melhor de seus esforços muitas vêzes sem horários, 
sem quaisquer restrições, para o cumprimento, não 
raro excessivo do dever. Êstes, todos sabemos, em 
geral não são devidamente remuoterodos. 

Outros Senadores também tiveram 
conhecimento de que o número de funcionários 
federais, no momento, é da ordem de quatrocentos e 
dez mil (410.000) dos quais uns duzentos è noventa 
mil (290.000) servem na Capital da República, e uns 
cento e vinte mil (120.000) no resto do Brasil, 
inclusive São Paulo, que é hoje mais populosa do 
que o Rio de Janeiro. 

É evidente que, dêstes 410.000 – se êste 
número se confirmar – a maior parte é composta de 
funcionários políticos, os quais têm uma outra 
agência ou sucursal na Prefeitura do Distrito Federal, 
onde se afirma existir cêrca de duzentos mil 
funcionários (200.000) dos quais uns vinte mil 
(20.000) essenciais. 

Há poucos instantes, pensando nestas 
afirmações recebidas e ainda não confirmados, 
elaborei um esbôço, ainda incompleto, de um quadro, 
como uma tentativa de fixação da classificação do 
pessoal e que passo às mãos da taquigrafia para 
incluí-lo em seguida a estas palavras. 
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A – QUADRO DE PESSOAL INCOMPLETO 
 

 Existentes Necessários Saldos 

    
1 – Funcionários da União em todo o Brasil, exceto no Rio ..... 120.000 ............... ............... 
2 – Funcionários da União, sòmente no Rio ............................. 290.000 40.000 ............... 
3 – Funcionários da Prefeitura do Distrito Federal, 

naturalmente só no Rio .......................................................    200.000     20.000 ............... 
4 – Totais ..................................................................................    610.000 ............... ............... 
     
 

B – CLASSIFICAÇÃO EM ENSAIO 
 

1 – Funcionários públicos – nº .......... (os necessários). 
2 – Funcionários políticos – nº .......... (os saldos acima). 

 
As mesmas informações adiantaram que para 

uma administração descentralizada seriam 
necessários apenas uns 30 a 40 mil funcionários 
públicos da União na Capital da República, ao invés 
de 290.000 bem como uma fração dos atuais 
120.000, no resto do País; e quanta à Prefeitura do 
Distrito Federal, bastariam uns 20.000, ao invés dos 
200.000 existentes, isto, a grosso modo, resultaria 
uns 100.000 funcionários públicos e uns 500.000 
funcionários políticos para a conjuntura "União-
Prefeitura do Distrito Federal", o que me parece tão 
absurdo, que deixei de preencher o quadro, mesmo 
sendo provisório, com êstes dados, passando a 
fazer, neste momento, um apêlo ao DASP para fazer 
presente nesta Casa do Parlamento, uma estatística 
completa, ou informação detalhada, que nos permita 
completá-lo. 

O DASP poderá proceder a indigação tão 
aproximada quanto possível, do pessoal essencial ao 

bom funcionamento da máquina administrativa 
federal, deixando às claras quantos são os 
funcionários públicos do País, isto é, os essenciais, e 
quantos são excedentes, isto é, os funcionários 
políticos; talvez daí resulte a necessidade de 
transformar-se os dois decretos executivos que, em 
boa hora o Senhor Presidente Juscelino Kubitschek 
baixou às vésperas das eleições de 3 de outubro de 
1958, proibindo novas nomeações, em leis – 
dilatando os prazos de tais proibições por vários 
qüinqüênios e estabelecendo condições drásticas 
que, para o futuro, impossibilitem admissões 
eleitoreiras e em massa, e regulem o progressivo 
aproveitamento e enquadramento dos atuais 
funcionários políticos, também protegidos por direitos 
adquiridos. Muitas outras medidas poderão ser então 
tomadas, para ser enfrentado o problema que, na 
marcha, poderá sufocar o País num parasitismo 
ainda mais alucinante. 
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Tôda a peroração que faço neste momento, 
tem sentido construtivo. Ocupo, agora, a tribuna para 
uma vez mais sugerir aos meus Pares, sobretudo da 
Mesa do Senado e da Câmara dos Deputados, que 
adotem o uso e costume de não resolver-se mais 
isoladamente; os casos de pessoal que aos milhares, 
vêm ter ao Congresso, – mas os englobem num 
Expediente único e anual, que assegure uma 
estabilidade, pelo menos anual, para o quadro geral 
do pessoal da União. 

Sabemos e devemos proclamar à Nação que, 
cada vez que atendemos a pedidos parciais, votando 
projetos beneficiando meia dúzia ou mais de 
funcionários, agimos e jogamos no escuro; ninguém 
pode prever as conseqüências que qualquer projeto 
votado em semelhante situação, e sem consideração 
ao Quadro Geral do Pessoal da União, poderá 
acarretar para a administração do País. 

Quais os prejuízos que resultariam para os 
servidores e para a Nação no dia em que os 
privilegiados, julgando-se prejudicados, batessem às 
portas dos Tribunais? 

O que assitimos, hoje, é o Poder Público cada 
vez mais perdendo autoridade sôbre o próprio 
pessoal. Vive nadando no meio de milhares de 
funcionários, talvez da ordem de oito políticos para 
um público ou de sete para um, e ao mesmo tempo 
muitas repartições estão clamando por servidores. 

A situação é verdadeiramente caótica. Muitas 
repartições públicas, têm necessidade de pessoal; 
outras estão com fabulosos excedentes. 

 
ANEXO Nº 4 

 
Aparte do Senador Coimbra Bueno ao 

discurso do Senador Filinto Müller do dia 6 de 
novembro de 1958, sôbre pessoal. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Há poucos dias, 
tive oportunidade de em aparte a V. Ex.ª, pedir a 
atenção para o número de funcionários. Classifiquei-
os funcionários públicos e funcionários políticos. 
Salvo retificação do DASP, minha estimativa é de 
cêrca de cem mil funcionários públicos e trezentos 
mil funcionários políticos. Êsse o quadro dos 
servidores, apenas no âmbito federal. Temos ainda 
que considerar a Prefeitura do Distrito Federal. Dos 
duzentos mil funcionários, aproximadamente, cento e 
oitenta mil são políticos e vinte mil públicos. Essa 
situação deveria ser ponderada para que a Nação e 
todos os políticos se capacitassem de que não se 
está cogitando de aumento de vencimentos em 30, 
40 ou 50%, ao funcionalismo público federal. O que 
temos é mais grave. Ninguém ignora – os meios 
econômicos do País estão chamando a atenção dos 
Srs. Senadores ,e das autoridades – a crise em que 
nos encontramos. Julgo que o aumento de 
vencimentos está mal pôsto. Entendo, Sr. Líder da 
Maioria, deveria ser colocado em têrmos de bilhões 
de cruzeiros, que a Nação pagaria ao funcionalismo. 
Não em têrmos de desvalorização da moeda, ou 
inflação, porque assim, no fundo, não haverá 
aumento. Poderíamos, até, conceder aumento de 
100% se quiséssemos abrir uma brecha na barreira 
da inflação. O que penso – e para tal peço a atenção 
de Vossa Excelência, sobretudo dos Partidos 
democráticos – é que estamos em face de uma 
situação difícil que deve ser enfrentada pelos 
partidos em conjunto, e não pelo Govêrno e 
Oposição. É assunto contido na entrevista que V. 
Ex.ª deu, há poucos dias, ao "O Globo". Devem unir-
se os partidos maiores, que têm  
maiores responsabilidades, para que  
não enganemos o funcionalismo público, com 
aumento fictício. Concedamos au- 
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mento real, capaz de ser satisfeito pelos cofres 
públicos e que resulte, não nessa inflação tremenda, 
na qual estamos mergulhando, mas em aumento que 
se possa pagar. Em suma, o assunto deve ser 
colocado em têrmos de oito dez ou vinte bilhões de 
cruzeiros a serem pagos pela Nação e como deverão 
ser pagos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte do eminente Senador Coimbra Bueno. 

 
ANEXO Nº 5 

 
Discurso do Senador Coimbra Bueno, 

relativamente a pessoal da União, do dia 6 de 
novembro de 1958. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senador Coimbra 
Bueno já se encontrava inscrito. Darei, a seguir, a 
palavra a Vossa Excelência. 

Tem a palavra o Sr. Senador Coimbra Bueno, 
para explicação pessoal. 

O SR. COIMBRA BUENO (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, abordarei assunto que 
empolga o Parlamento Nacional – e por que não 
dizê-lo – tôda a Nação – o do aumento de 
vencimentos do funcionalismo público federal, que 
acaba de ser debatido pelo nobre Líder da Maioria e 
ontem foi agitado pelos Líderes da Oposição. 

Não há uma só pessoa neste País que ignore 
a situação dura que estamos atravessando, do alto 
custo das utilidades. Por outro lado, no Parlamento, 
especialmente nestes últimos dias, temos sido 
claramente advertidos, pelos representantes das 
classes produtoras, naturalmente muito alarmados 
com o rumo que as coisas vão tomando, dos 
prejuízos que a medida acarretaria. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Entendo que o problema deve ser resolvido 
com bom senso. Os partidos e os homens 
responsáveis do Poder Legislativo devem-se unir em 
tôrno de uma fórmula equitativa, que sane as 
contingências em que vive o funcionalismo público 
que realmente trabalha. Venho, inùtilmente, 
protestando, no Parlamento e através da Imprensa, 
contra o que chamarei de funcionalismo político. Há 
no Brasil cêrca de seiscentos mil funcionários dos 
quais quinhentos mil são apadrinhados. É 
desastroso! Pagamos seis funcionários para obter o 
trabalho de um. Esta situação não tem sido 
devidamente enfrentada, em tempo algum. Todos, 
quer da Oposição quer do Govêrno silenciam em 
tôrno dela. É contudo, questão bastante grave, que, 
a meu ver deve ser debatida. A Nação precisa saber 
o que está pagando e o que está recebendo em 
troca do seu dinheiro; então, no futuro, talvez 
possamos corrigir a irregularidade. 

A continuarmos assim, chegaremos ao ponto 
de precisar contrair empréstimos externos para 
pagar um pessoal inativo não por doença ou por 
aposentadoria ao fim de dedicados serviços ao 
País, mas pela falta de ocupação, resultante da 
pletora de funcionários, nomeados 
indefinidamente, como tem sido de praxe nos 
últimos governos dêste País, principalmente 
quando das mudanças. 

Cada novo Govêrno admite dezenas e 
centenas de milhares de funcionários, os quais ficam 
pendurados na administração pública, 
sobrecarregando o Erário e contribuindo, em 
conseqüência, para a situação desastrosa que 
estamos atravessando. 

Há dias, ouvimos longa exposição do Sr. 
Ministro da Fazenda sôbre o Plano de Estabilização 
Monetária. Infelizmente, havíamos recebido o projeto 
a menos de vinte e quatro horas. Não sei, por- 
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tanto, se não terá escapado a muitos dos colegas a 
rubrica referente à arrecadação financeira e sua 
aplicação no primeiro semestre de 1959. 

75 % dos cento e trinta e oito bilhões de 
cruzeiros da Receita Nacional para o próximo 
exercício, serão destinados ao pagamento de 
pessoal ativo e inativo, civil e militar, estando 
englobada nessa rubrica o pagamento dos juros de 
amortização da Dívida Pública. 

Até hoje não entendi qual a relação que existe 
entre pagamento do pessoal ativo e inativo, civil e 
militar e a amortização de juros da Dívida Pública, 
para constarem da mesma rubrica. 

Como disse, em aparte ao ilustre Líder da 
Maioria, não se trata mais de assunto para debate 
entre Oposição e Govêrno, entre partidos, o 
problema é eminentemente nacional. Estamos 
decisivamente, na execução orçamentária do 
próximo exercício. 

Não podemos, de modo algum, encarar 
superficialmente assunto de tanta responsabilidade. 
Ninguém ignora que estamos à beira de uma crise 
econômica e financeira. Cabe-nos debelá-la, a 
qualquer custo, sob pena de mergulhar-mos o País 
em agitações incontroláveis, perigo que, há muito, 
nos vem ameaçando e preocupando. 

O Brasil chegou a uma situação difícil. É 
preciso enfrentá-la com seriedade e boa vontade, 
com o propósito firme de resolvê-la. 

O apêlo que faço, neste momento, no qual 
insisto de há muitos anos, desde o dia mesmo em 
que assumi a cadeira de Senador, é no sentido de 
que os homens criem juízo; que os políticos, em vez 
de se entusiasmarem com assuntos dessa ordem, os 
discutam calmamente, sem precipitação, a fim de 
encontrarem a solução acertada. 

Chegados à conclusão de que o aumento de 
vencimentos do funcionalismo é imperativo, deve-se 
 

encará-lo não como um "tijolo quente", no qual nem 
a Oposição nem o Govêrno querem tocar. Devemos 
ser coerentes falar claro e não usar de subterfúgios. 
No Plano de Estabilização Monetária conforme já 
declarei, a Verba destinada ao pagamento de 
pessoal ativo e inativo da União vem englobada com 
a destinada ao pagamento dos juros de amortização 
da dívida pública. Diz-se urbi et orbi" que 75% da 
arrecadação do primeiro semestre de 1959, serão 
aplicados no pagamento do pessoal e dos juros de 
amortização de dívida pública da União 
evidentemente porque seria escandaloso, sobretudo 
aos olhos dos economistas de outros países, que o 
Govêrno Brasileiro tivesse um verdadeiro orçamento 
de guerra, como nunca os países aliados, nem 
quando empenhados no conflito mundial, votavam. 
Não há hipótese de se admitir, nem em pensamento, 
que democracias disciplinadas como a dos Estados 
Unidos da América do Norte, Inglaterra, França e 
Alemanha no auge da guerra, empregassem mais de 
5% da renda nacional apenas no pagamento do seu 
funcionalismo público. Seria um absurdo! Sabemos 
perfeitamente. 

Nós entretanto, não gostamos de debater 
francamente o assunto, que é calmamente 
ignorado nesta e na outra Casa do Congresso. 
Não causa estranheza, por exemplo, que a 
Prefeitura do Distrito Federal deve estar, no 
momento, empregando mais de 90% da Receita no 
pagamento de pessoal nomeado por influência 
política, com sacrifício do funcionalismo que 
realmente trabalha. 

O momento é de sacrifício. Lembremo-nos, 
então, que nós, do Parlamento, perceberemos,  
no próximo ano, mais de 70 mil cruzeiros  
por mês. Muitos funcionários públicos, também,  
terão seus ordenados, já altos, majorados 
substancialmente. Talvez a solução fôs- 
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se sacrificarem-se os que percebem mais de 40 ou 
50 mil cruzeiros, em benefício daqueles que ganham 
menos de 4 ou 5 mil cruzeiros. Muitas outras 
soluções existem se os partidos quiserem unir-se 
para resolver o problema. 

Os discursos inflamados, da tribuna do 
Senado e da Câmara dos Deputados, não têm 
mais sentido. A Nação não deseja que homens 
engravatados, que têm recursos para a própria 
subsistência e de suas famílias, fiquem a se 
digladiar, ou a se divertir à custa da miséria 
nacional. Há, nesta hora, milhões e milhões de 
brasileiros com os olhos voltados para o 
Parlamento. Não devemos mergulhar nossa Pátria 
numa crise econômica sem solução, porque não 
desejamos a ditadura. Se ela vier, todos nós – e 
aqui há muitos homens de luta – haveremos de 
arregaçar as mangas para derrubá-la, porque o 
País já está amadurecido contra ditaduras. O que 
precisamos é unir o elemento civil da Nação em 
tôrno do Govêrno civil, para que mantenha a 
Democracia em nossa terra. Daremos a vida 
contra a ditadura. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro a V. Ex.ª que o tempo de que 
dispunha está terminado. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente, 
se V. Ex.ª me conceder mais um minuto, ultimarei 
meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço a V. Ex.ª  
abrevie suas considerações, porque os demais 
Senadores podem se magoar com tratamento 
diferente. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Para  
encerrar, Sr. Presidente, permito-me apelar no 
sentido de que o assunto seja encarado em fun- 
 

ção de bilhões de cruzeiros e não de percentagens 
orçamentárias, que não têm o menor sentido. Êsses 
bilhões terão que ser pagos no próximo exercício e é 
à base dessa vultosa cifra que devemos raciocionar. 

Êste o apêlo, repito, que deixo aos meus 
colegas do Senado Federal e a quantos têm 
responsabilidade administrativa no País. Uma 
verdade precisamos proclamar: vamos decidir, nos 
próximos meses, na Câmara dos Deputados, no 
Senado da República e no Executivo Federal, se 
êste País continua na Democracia ou se marcha, 
miseravelmente, para uma ditadura, situação contra 
a qual haveremos, todos, de reagir, na medida de 
nossas possibilidades. O Brasil não há de ser 
governado por ditadores, já passou essa época de 
ignomínias. (Muito bem! Muito bem). 

 
ANEXO Nº 4 

 
Aparte do Senador Coimbra Bueno ao 

discurso do Senador Novaes Filho, do dia 3 de 
novembro de 1958, sôbre pessoal da União. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Insisto no ponto 

que, há pouco, procurei defender. Realmente não 
existem problemas para o Executivo e para o 
Legislativo. A questão econômica transcende a, essas 
limitações. O que nós – Parlamento e Govêrno – 
precisamos é resolver o problema e não atirar um 
tijolo quente para lá para o recebermos de volta. O 
problema é econômico e social e deve ser 
enquadrado e resolvido em conjunto pelo Parlamento, 
e pelo Executivo, se não quisermos contribuir para a 
desagregação econômica e social do País. 
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ANEXO Nº 6 
 
DECRETOS EXECUTIVOS CITADOS NO 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR 
COIMBRA BUENO – DECRETO Nº 43.716 DE 19 
DE MAIO DE 1958. 

 
Veda, temporàriamente, nomeação e 

admissões, no serviço público federal e nas 
autarquias. 

 
O Presidente da República, usando da 

atribuição que lhe confere o artigo 87, nº I da 
Constituição decreta: 

Art. 1º Ficam vedadas no serviço público civil 
da União e dos Territórios até 3 de outubro do 
corrente ano, nomeações ou admissões de qualquer 
natureza ou categoria, remuneradas à conta de 
verbas específicas ou globais. 

Art. 2º Ficam igualmente proibidas quaisquer 
formas de contrato, acôrdo, ajuste ou convenção que 
importem a prestação de serviços técnicos ou 
administrativos por pessoas estranhas aos quadros e 
tabelas de pessoal. 

Art. 3º Em casos especiais, para assegurar 
a continuidade dos serviços públicos, poderão ser 
feitas nomeações ou admissões para cargos em 
comissão, funções de confiança ou em órgãos de 
deliberação coletiva; para cargos de juízes, 
ministros do Tribunal de Contas, Procuradores 
junto aos Tribunais Superiores e ao Tribunal de 
Contas, diplomatas, ou membros do magistério; 
para recondução ou substituição, sem aumento 
de despesa, de extranumerários contratados, ou 
tarefeiros e de pessoal de verbas globais,  
bem como para atender a relevante interêsse 
público, que de outro modo, não possam ser 
executados. 

Art. 4º Aplicam-se às autarquias federais as 
normas do presente decreto, observados, em qual- 
 

quer caso, os requisitos exigidos para a validade dos 
respectivos atos de provimento. 

Art. 5º As nomeações ou admissões facultadas 
na forma do artigo 3º continuam sujeitas, em cada caso 
e de acôrdo com às instruções em vigor, à prévia e 
expressa autorização do Presidente da República 
transmitida por intermédio dos chefes dos Gabinetes 
Militar ou Civil da Presidência da República. 

Art. 6º O presente decreto entra em vigor na 
data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 1958; 137º da 
Independência e 70º da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK. 
Eurico de Aguiar Salles. 
Antônio Alves Câmara. 
Henrique Lott. 
José Carlos de Macedo Soares. 
José Maria Alkmim. 
Lúcio Meira. 
Mário Meneghetti. 
Clóvis Salgado. 
Parsifal Barroso. 
Francisco de Mello. 
Maurício de Medeiros. 
 

DECRETO Nº 43.925 – DE 20 DE JUNHO DE 1958 
 
Fixa normas de publicação de atos relativos a 

pessoal, assim como de preenchimento de cargos, 
funções, empregos e dá outras providências. 

 
O Presidente da República, usando da 

atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da 
Constituição, decreta: 

Art. 1º Fica instituído, no Departamento de 
Imprensa Nacional, um Boletim do Pessoal, 
destinado à publicação oficial diária dos atos 
relativos ao pessoal de qualquer categoria da 
administração descentralizada. 
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§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, 
ficam os órgãos da administração descentralizada 
obrigados a remeter regularmente, ao 
Departamento de Imprensa Nacional, cópia 
autenticada dos atos concernentes a provimento e 
vacância, concessão de indenização, gratificações 
e demais vantagens pecuniárias, inclusive os 
atinentes a empregados que percebam à conta de 
dotações globais. 

§ 2º Qualquer dos atos referidos no parágrafo 
anterior será considerado nulo, se não fôr publicado 
pelo Departamento de Imprensa Nacional, ficando 
responsável a autoridade que admitir, der posse, 
exercício ou efetuar pagamento a qualquer servidor 
ou empregado, sem a publicação de que trata êste 
artigo. 

Art. 2º O preenchimento de cargo, função 
ou emprêgo nos órgãos da administração direta 
ou centralizada como da administração indireta 
ou descentralizada, continua dependente de 
autorização presidencial, mantido o disposto no 
Decreto nº 43.716, de 19 de maio de 1958. 

Art. 3º Concedida a autorização será o 
processo encaminhado ao Departamento 
Administrativo do Serviço Público, para em 
articulação com o órgão interessado, confirmar a 
vaga a ser preenchida e a existência de recursos 
próprios, tendo em vista o quadro ou tabela 
abrangidos pelo provimento. 

Parágrafo único. Após a verificação do que 
estabelece êste artigo, o Departamento 
Administrativo do Serviço Público restituirá o 
processo ao Presidente da República, informando 
sôbre a satisfação dos requisitos ao mesmo 
indicados e, na hipótese de inexistência de qualquer 
dêles, as providências cabíveis em cada caso. 

Art. 4º Fica incumbido o Departamento 
Administrativo do Serviço Público de proceder, dentro de 
 

120 (cento e vinte) dias, ao levantamento geral da 
situação dos ocupantes de cargos e funções 
integrantes de quadros e tabelas da administração 
direta, com a indicação do cargo ou função, vagos ou 
ocupados, data da nomeação ou admissão, padrão e 
referência. 

Art. 5º A partir dêste decreto, só haverá na 
administração direta como na administração indireta: 

a) servidores pertencentes a quadro próprio 
que será prèviamente aprovado mediante decreto 
executivo, quando se tratar de órgãos da 
administração indireta; 

b) extranumerários contratados e tarefeiros 
admitidos, na forma da Lei nº 2.284, de 9 de agôsto 
de 1954; 

c) pessoal que percebe à conta da dotação 
global, sujeito à legislação trabalhista e integrante de 
tabela de empregos prèviamente aprovada pelo 
Presidente da República. 

§ 1º O Quadro de Pessoal de que trata a 
alínea a dêste artigo compreende o conjunto de 
cargos isolados e de carreira; de funções gratificadas 
e de funções de extranumerário-mensalista. 

§ 2º Para efeito do que dispõe a alínea c dêste 
artigo, cada órgão da administração indireta 
encaminhará ao Departamento Administrativo do 
Serviço Público, até 31 de janeiro, proposta da tabela 
mencionando a denominação e o número de 
empregos, bem como o salário correspondente. 

Art. 6º. Consideram-se extintas, nos órgãos da 
administração indireta, as tabelas ou relações de 
pessoal de qualquer categoria, pago à conta de 
dotações globais. 

Parágrafo único. Para regularização da situação 
de pessoal de que trata êste artigo, inclusive pessoal 
de obras e credenciados, cada órgão enviará ao 
Departamento Administrativo do Serviço Público, 
dentro de 90 (noventa) dias, relação nominal, contendo 
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nome do empregado, retribuição ou salário recebido, 
denominação do emprêgo, natureza do trabalho 
executado, órgão de lotação data de admissão em 
órgão oficial e mensão da respectiva autorização 
presidencial. 

Art. 7º Compete ao Departamento 
Administrativo do Serviço Público zelar pela 
execução do presente decreto, para o que poderá 
promover medidas de verificação junto aos órgãos 
da administração direta como da administração 
indireta por meio de servidores para êsse fim 
designados. 

Art. 8º Êste decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 26 de junho de 1958; 137º 
da Independência e 70º da República. 

JUSCELINO KIIBITSCHEK. 
Eurico de Aguiar Salles. 
Antônio Alves Câmara. 
Henrique Lott. 
José Carlos de Macedo Soares. 
Lucas Lopes. 
Lúcio Meira. 
Mário Meneghetti. 
Clóvis Salgado. 
Parsifal Barroso. 
Francisco de Mello. 
Maurício de Medeiros. 
 

DECRETO Nº 44.606 – DE 4 DE OUTUBRO DE 
1958 

 
Prorroga a vigência do Decreto nº 43.716, de 

19 de maio de 1958 e dá outras providências. 
 
O Presidente da República, usando da 

atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da 
Constituição, decreta: 

Art. 1º As medidas previstas no Decreto nº 
43.716, de 19 de maio de 1958, continuam em vigor 
por mais 180 dias. 

Art. 2º O art. 3º do referido decreto passa a ter 
a seguinte redação: 

"Art. 3º Em casos especiais, para assegurar 
a continuidade dos serviços públicos, poderão ser 
feitas nomeações, designações ou admissões 
para cargos em comissão, funções de confiança 
ou em órgãos de deliberação coletiva; para 
cargos de juízes, ministros do Tribunal de Contas, 
procuradores junto aos Tribunais superiores e ao 
Tribunal de Contas, diplomatas ou membros do 
magistério; para recondução ou substituição, sem 
aumento de despesa, de extranumerários 
contratados ou tarefeiros e de pessoal de 
dotações globais, atender em caráter excepcional 
a relevante interêsse público em serviços 
julgados essenciais ou inadiáveis; possibilitar o 
aproveitamento de candidatos devidamente 
aprovados em concurso ou em prova pública de 
habilitação". 

Art. 3º Êste decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1958; 137º 
da Independência e 70º da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK. 
Cyrillo Júnior. 
Jorge do Paço Mattoso Maia. 
Henrique Lott. 
Francisco Negrão de Lima. 
Lucas Lopes. 
Lúcio Meira. 
Mário Meneghetti. 
Clóvis Salgado. 
Fernando Nóbrega. 
Francisco de Mello. 
Mário Pinotti. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 

nobre Senador Victorino Freire, para explicação 
pessoal. 
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O SR. VICTORINO FREIRE (para explicação 
pessoal – lê o seguinte discurso): – Sr. 
Presidente, como representante do Estado do 
Maranhão, jamais me poupei na defesa do seu 
patrimônio, quer material, como moral e intelectual. 
Isto, porque sendo o Maranhão, no dizer do velho 
historiador Berredo, pelo seu passado e pelas seus 
pró-homens, uma excelente "porção de 
humanidade", do nosso continente, não seria 
possível deixar, em qualquer fase de sua história, 
que se despreze essa magnífica floração de 
consciência coletiva, mormente nesta época de 
"apagada e vil tristeza" da ode camoniana, em que 
se procura destruir as fôrças vivas da Nação por 
meios de campanhas de descrédito dos seus 
melhores valores. 

A minha presença à tribuna do Senado, tem, 
hoje, como terá amanhã, se preciso fôr, essa missão 
cívica de defesa do Estado do setentrião brasileiro, 
ora atingido, na pessoa de um de seus dignos filhos, 
cuja vida tem sido tôda ela, um exemplo de 
dignidade e de trabalho. Refiro-me ao Ministro 
Astolfo Serra do Tribunal Superior do Trabalho. 
Homem, pobre, filho de um simples professor de 
Aldeia, e, que pelo seu esfôrço e pela sua 
inteligência e cultura feita em longos anos de 
estudos e meditação, conseguiu, como político 
atingir até a governança do Estado e outros cargos 
públicos no Govêrno da República, e, ùltimamente, 
como juiz, luta e trabalha como um verdadeiro jurista 
na sua especialização, enriquecendo, assim, a 
cultura jurídica do País. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Trata-se de um dos 

mais altos valores da Magistratura do Trabalho, que se 
 

tem destacado por sua inteligência, sua cultura e 
suas qualidades de juiz. 

O SR. RUY CARNEIRO: – De pleno  
acôrdo com as palavras do nobre Senador Attilio 
Vivacqua. 

O SR. VICTORINO. FREIRE: – Muito 
agradecido pelos apartes de Vossas Excelências. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não. 
O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com Muito 

prazer associo-me à defesa brilhante que V. Ex.ª 
está fazendo do Ministro Astolfo Serra. É S. Ex.ª 
realmente um dos grandes expoentes da vida 
intelectual do Maranhão. Merece todo o nosso 
respeito, acatamento e admiração pelo seu 
talento e brilhante trajetória na vida pública. 
Estou de pleno acôrdo com as palavras de Vossa 
Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato ao 
nobre Senador Públio de Mello, que demonstra com 
seu aparte a unidade da Bancada do Maranhão na 
defesa do ilustre coestaduano. 

Devo salientar, que, em todos os episódios 
movimentados de sua vida, em todos os postos 
por que passou jamais prevaricou, jamais foi 
acusado de vilania, jamais lhe atribuíram os seus 
mais ferrenhos adversários qualquer pecha de 
indignidade. 

A Nação assiste agora, horrorizada, a 
campanha de descrédito que lhe movem e com que 
se pretende intimidar a um juiz, para não julgar um 
processo que lhe coube como relator sem a sua 
menor interferêneia. 

O caso em resumo é êste: – O Ministro  
Astolfo Serra, como todos os juízes de nossos 
Tribunais, recebe semanalmente vários proces- 
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sos, que lhe são distribuídos para relatar. Essa 
distribuição é feita em sessão pública e por sorteio 
pelo Presidente do Tribunal, que é um homem digno. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Como em todos 
os tribunais, a distribuição é feita pelo sistema de 
rodízio. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito 
agradecido a Vossa Excelência. 

Pois bem, por isso, por um processo que ainda 
não foi julgado, por um processo que o Ministro 
Astolfo Serra nem sequer estudou, faz-se para 
intimidá-lo uma campanha demolidora das mais 
descabidas. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – É um nome por 
todos respeitado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Os acusadores 
não conhecem o Ministro Astolfo Serra. Escolheram 
para amedrontar um homem que não tem mêdo, cuja 
vida é tôda ela, uma página de bravura moral e de 
coragem inexcedível; que não recua diante do 
perigo; que não teme campanhas que tais e tantas 
soube enfrentar na vida; porque é um homem que 
não tem nada para temer. 

É um brasileiro que deu ao Brasil a sua 
mocidade em lutas cívicas em que não raras vêzes 
estêve com a vida em perigo nos rudes combates. 
Escolheram a um mau parceiro para amedrontar. 
Quero afirmar perante a Nação desta alta tribuna do 
Senado, onde existem ilustres Senadores que 
privaram de perto com o Ministro Serra, como 
poderei citar; por exemplo, os Senadores Alencastro 
Guimarães, Fernandes Távora, Gilberto Marinho, 
Attílio Vivacqua, Sebastião Archer e outros, que êsse 
ilustre Juiz de Trabalho é um homem que jamais 
maculou a sua dignidade. 

Contra êle nunca em tempo  
algum se argüiu qualquer deslize 
 

funcional; é um homem que poderia repetir como 
legenda de sua vida a frase de Ernesto Kant: 
"Tôdas as coisas têm o seu preço, só o homem 
tem dignidade". Sim, a dignidade, não se vende, 
não se mercadeja, não vai ao balcão dos compra-
tudo. Ela é a glória dos homens, a maior riqueza 
da humanidade, porque seu mais rico filão de 
grandeza moral. Astolfo Serra é um homem 
digno, essas injúrias que lhe são atiradas não o 
atingirão. 

Que venha a acusação, como pede o 
Ministro, pelo caminho da lei, não com 
afirmativas, no vácuo, com informações forjadas 
por interessados que perderam porventura em 
julgamentos anteriores, na Justiça do Trabalho. 
Venham com provas objetivas, que é isso 
justamente o que pede o Ministro Serra nos seus 
discursos pronunciados perante o mais alto 
pretório trabalhista. 

Passo a ler, para que conste dos Anais desta 
Casa, para o julgamento da Nação, a carta que me 
dirigiu o Ministro Astolfo Serra e o discurso 
pronunciado por aquêle eminente brasileiro no 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1958. 
Meu caro Senador Victorino Freire. 
As nossas relações de amizade, de longa 

data, e a sua, hoje, qualidade de Senador da 
República, representante de meu Estado natal,  
na Câmara Alta do País, autorizam-me a 
considerar um dever fazer-lhe esta carta para o 
seguinte: 

1º Levar ao seu conhecimento, através de  
cópias por mim autenticadas, o teor de meus dicursos 
perante o Tribunal Superior do Trabalho a que pertenço, 
para repelir, com destemor e revolta, a campanha  
de calúnia e descrédito que, contra mim, vem promo- 
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vendo o Sr. Salvador Roma no Losacco, um falso 
líder de classe, cuja engorda se tem feito à sombra 
da Federação dos Bancários de São Paulo e Paraná 
que êle trai, despudoradamente, presidindo e 
fazendo parte de uma organização ilegal – o 
chamado Pacto de Unidade Sindical – que outra 
coisa não é senão uma excrescência de sindicalismo 
suspeito, completamente alheio ao esquema 
constitucional de nossa organização sindical. 

2º Acastelado, já agora, nas imunidades de 
um mandato de deputação, convencido de que ficará 
imune de um chamamento à. justiça criminal, atira-
se, de maneira desabrida e repugnante, contra a 
minha dignidade de juiz, no intuito deliberado de me 
intimidar, para que não julgue um processo, sôbre o 
qual ainda não me manifestei e nem sequer estudei 
como relator, como se por tais meios eu fôsse capaz 
de recuar, por mêdo, ao cumprimento de meus 
deveres funcionais. 

3º Venho, pois, por seu intermédio, reafirmar 
perante essa respeitável Casa de Legisladores, onde 
existem ilustres e conspícuos cidadãos da República, 
muitos dêles que me conhecem de perto, a minha 
revolta diante dessa estúpida agressão moral, 
organizada por um caluniador contumaz, contra 
cujos arremessos oponho o meu passado de lutas e 
de pobreza honrada, o meu presente de sacrifícios e 
de trabalho honesto, a dignidade e o decôro de 
minha função de juiz, contra quem, em mais de dez 
anos de magistratura não se argüiu, até hoje, 
qualquer deslize ou falta funcional. 

4º Isto esclarecido, venho  
ainda pedir o seu testemunho 
 

perante a Nação do que tem sido o meu 
comportamento como cidadão e como juiz. 

Creia-me seu admirador. Astolfo Serra, 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

Senhor Presidente, Senhores Ministros. 
Raras vêzes, em minha vida, tenho me 

revestido de tamanha serenidade, quanto esta em 
que me dirijo a V. Ex.ª e ao Tribunal, apesar da 
justificada revolta íntima que me domina, em face da 
insólita agressão moral de que fui vítima e que me 
obriga a vir de público perante esta Alta Côrte a que 
pertenço para defender meu nome, a dignidade e o 
decôro das funções que exerço durante mais de dez 
anos nesta Casa, sem que, até hoje, me fôsse 
argüida qualquer falta funcional ou me acusassem de 
qualquer deslize. 

Tenho sido, é certo, um homem marcado pelo 
destino; vêzes sem conta suportei as agruras das 
mais rudes campanhas nos tempos idos em que fui 
político. A minha mocidade, tôda ela, foi consumida 
entre lutas e sacrifícios, desde minha adesão à 
famosa Coluna Prestes até os dias memoráveis da 
Aliança Liberal, da Revolução de 30 e do movimento 
constitucionalista de São Paulo. Em tôdas essas 
épocas tive ascensões e descidas sofredoras, indo 
da cadeia para a governança do Estado, e desta de 
novo para o cárcere e ainda para a vida de 
anonimato e esquecimento em que vivi. Pois  
bem: naqueles tempos sofri combates e  
acusações de inimigos implicáveis, porém  
nenhum; jamais, em tempo algum, se atreveu a 
macular a minha honra com a pecha de ladrão,  
de desonesto ou prevaricador. Todos respeita- 
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ram a minha vida de trabalho e de pobreza, 
ganhando o pão de cada dia com sacrifícios enormes 
de minhas atividades, e porque bem sabiam êsses 
ferrenhos adversários, que dos altos cargos por que 
passei, saí mais pobre do que entrei trazendo as 
mãos limpas e vazias! 

Quiseram, porém, os, fados, que no meu 
caminho surgis-se, agora, um caluniador contumaz, 
que não conheço.e com quem nunca lidei, e que se 
atreve, por causa de um processo, que me foi 
distribuído e sôbre o qual ainda não me manifestei, 
porque aguardando pauta para julgamento, a me 
apontar à execração pública como um juiz peitado, 
subornado e prevaricador, como se a esta altura de 
minha vida, eu que já lidei com milhões e tive a 
cornucópia do poder à minha disposição, cedesse à 
tentação do dinheiro para com isso manchar minha 
existência já no ocaso, trocando todo o patrimônio de 
honestidade de meu passado por um prato de 
lentilhas do, presente! 

É de estarrecer a desenvoltura com que fui 
agredido. Verdade é no entanto, que essa violenta e 
inominável injúria traz viva a marca de suas origens 
suspeitas, nascida de encomenda nos conluios da 
mafia vermelha, cuja atuação premeditada é a 
conhecida técnica de enfraquecer as fôrças morais 
da Nação para poder dominar o povo e a massa 
desatenta de nossos obreiros. O carismo político 
dessa calúnia está evidenciado em tôda a sua 
expressão brutal, pois, a par das acusações que me 
fazem, de, permeio, para armar efeito, com 
referência a cheques emitidos por advogados que 
não conheço e pareceres e escritórios de causistas 
 

que não freqüento, vem de Garabulha o chavão da 
"denominação econômica americana, do País" todos, 
já se vê, responsáveis pela rotineira distribuição de 
um processo para mim como relator! 

Não fica por aí o esbanjamento da calúnia. Vai 
mais longe. Sou responsabilizado, se relatar o 
processo, até pela crise social que assoberba o País, 
correndo perigo a minha vida ameaçada pelo homem 
forte dessa campanha, que já anuncia inquéritos 
parlamentares no futuro para me atemorizar e não 
julgar o referido processo. 

Confesso que se por um lado a minha revolta 
é grande e avassaladora contra a calúnia, por outro 
lado tenho piedade enorme do caluniador. É um 
pobre líder fracassado, de uma inabilidade que há 
de custar caro a seus liderados. Êste caso revela-
lhe a falta de treinamento na liderança, malgrado os 
seus estágios em Moscou. Vejam, como êle atua ao 
acusar-me feriu em cheio a êste respeitável 
Tribunal na pessoa de todos os seus ilustres 
Membros. Em primeiro lugar ofende rudemente à 
presidência desta Casa, pois, se o tal processo me 
foi distribuído a dedo, se houve fraude na 
distribuição, o principal atingido nessa acusação 
não serei eu, mas V. Ex.ª, Sr. Presidente, a quem 
cabe a responsabilidade das distribuições de 
processos nesta Casa. Ora, é conhecida a 
probidade de V. Ex.ª e dignidade com que preside 
os destinos dêste Tribunal, pelo que cai por terra a 
acusação. A inabilidade comprometedora do 
missivista não para aí. Se me ataca virulentamente, 
faz, no mesmo ato, o elogio de alguns colegas  
cujos nomes destaca elogiando até (sic) "a ou- 
  



– 423 – 
 
tros cujos nomes não se recorda”, enquanto, por 
outro lado, faz deliberada omissão dos nomes dos 
ilustres ministros representantes de empregados, 
cuja conduta nesta Casa é das mais nobres e 
dignas; pelo que, se elogia, ofende por ser um elogio 
de comunista, o que deve causar mal-estar ao 
elogiado; e se omite, também ofende, por ser uma 
omissão injustificada dos mais dignos representantes 
classistas de empregados nesta Côrte. 

Tudo isso, Sr. Presidente, se contém numa 
Carta Aberta publicada na edição de segunda feira 
de um vespertino desta Capital e que me foi dirigida 
pelo conhecida agitador que atende pelo nome de 
Salvador Romano Losacco. 

A referida carta aberta é um retrato moral de 
seu autor, que não poderá ficar impune no seu gesto 
e agressão de que sou vítima. Começo por não 
reconhecer no agressor autoridade moral ou pessoal 
para julgar da minha idoneidade de cidadão e de juiz. 
Se possuo elementos contra minha, dignidade e 
probidade, venha, pelo caminho da lei, denuncie-me 
em juízo, levante aí a minha suspeição, traga a prova 
da peita e do subôrno de que me acusa! A lei 
assegura isso a todos os interessados no processo. 
Não fique cômodamente no terreno das alegações, 
da calúnia impressa, da difamação no vácuo, das 
insinuações imprecisas através de cartas para 
jornais a fim de embair a opinião pública e 
escandalizar a massa. Traga os elementos objetivos 
para que me julgue a Justiça do País pela sua mais 
alta Côrte. Isto não é um convite, – é um desafio! 

Não é só. Para melhormente  
facilitar a êsse falso líder 
 

de trabalhadores um meio e uma oportunidade de 
me esmagar de todo, se é que tem provas para 
isso, requeiro a V. Ex.ª, Sr. Presidente, usando de 
um direito que me assiste, que se oficie ao 
competente Representante do Ministério Público, a 
fim de que se instaure contra o meu acusador o 
necessário processo criminal na forma e estilo da 
lei. Uma coisa, porém, desejo frisar para terminar: 
dispa-se o meu agressor das suas imunidades 
parlamentares, não se acastela nelas para evitar 
êste processo crime; venha como um cidadão 
qualquer se defrontar comigo perante a justiça do 
País, onde espero, tranqüilamente, arrancar-lhe a 
máscara de falso líder de classe e marcá-lo com o 
ferrête de caluniador. Era isto, Sr. Presidente, o 
que desejava dizer de público. É êsse o 
requerimento que faço à v. Ex.ª, perante o nosso 
Tribunal – Astolfo Serra. 

Sr. Presidente, Srs. Ministros: 
Li, estarrecido num vespertino de hoje, desta 

Capital, novas arremetidas do Sr. Salvador 
Romano Losacco contra mim. Aqui estou, mais 
uma vez, perante V. Ex.ª para a defesa de meu 
nome e das funções que exerço nesta casa. Já 
agora, a calúnia não tem limites. Não se alaparda 
indireta através de insinuações em tôrno de um 
processo que ainda não foi julgado; virulenta e 
mais infamante em forma e estilo nunca dantes 
evidenciados nos Anais do judiciário brasileiro. O 
meu agressor revela-se, neste outro ataque, tal 
qual é, um agente de demolição das fôrças vitais 
da nação e atira-se com apetite sôbre mima 
vomitar-me feros e afrontas. 
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Um dos aspectos da campanha se acentua 
de logo; o seu caráter de ação demolidora 
"prefabricada". E, já neste segundo caso, o Juiz 
infamado que sou e subornado duas vêzes, pelos 
operários e pelo patrão! O voto já é vendido a 
preços prefixados às duas partes em litígio. O Juiz 
já não tem apenas intermediário. O seu pudor 
desaparece de todo, quando procura os operários 
para lhes vender diretamente o voto que é mudado 
depois, já por maior preço em favor do 
empregador. Por ai vai o caluniador. Tem êle 
imunidades de Deputado em que se acastela, uma 
camorra que o segue ululante e cega. Tenho eu 
para lhe opor no entanto, a tranquilidade de minha 
consciência de Juiz, o destemor de minha 
dignidade, que êle não, amedronta, quaisquer que 
sejam os processos e os meios de que se utilize 
contra mim. 

Desta minha cátedra de Juiz, que é, também, 
a minha tribuna cuja curul jamais maculei, hei de 
lutar pela Verdade, sem mêdo, sem intimidações, 
sem esmorecimentos da defesa de meu nome e do 
decôro dêste cargo que sempre exerci com 
dignidade. 

Não pense o meu ferrenho inimigo com os 
de sua. grei organizada, que me atemoriza. Não  
recuarei um passo. Enfrentá-los-ei perante a 
Justiça criminal, para onde os irei levar a lhes 
pedir "provas, provas", e não afirmativas de 
interessados, que porventura perderam causas 
neste Tribunal. 

De cabeça erguida defenderei o meu nome, a 
minha dignidade, sem temor de ser confundido, pois, 
nesta questão estou armado da pureza de mi- 
 

nha conduta nesta casa e do comportamento que 
sempre tive na vida. 

Sr. Presidente, insisto no meu pedido anterior, 
para que se apresse o processo crime contra meu 
agressor". 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento de urgência. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 602, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 4º combinado com o 

art. 126, letra 1, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara, nº 234, de 
1958, que concede abono provisório aos servidores 
civis e militares do Poder Executivo e dos Territórios 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em. 23 de dezembro de 1958. 
– João Villasbôas. – Gilberto Marinho. – Filinto Müller. – 
Lima Guimarães. – Lameira Bittencourt. – Ruy Carneiro. 
– Victorino Freire. – Públio de Mello. – Sebastião Archer. 
– Waldemar Santos. – Leônidas Mello. 

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

Vai ser lida comunicação do nobre Senador 
Lourival Fontes. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 
Em 23 de dezembro de 1958. 
Senhor Presidente. 
Devendo ausentar-se desta capital o Sr. 

Senador Gaspar Velloso, solicito se digne  
Vossa Excelência de designar-lhe substituto tempo- 
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rário na Comissão de Justiça, na forma do disposto 
no artigo 39, § 2º do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações – Lourivai Fontes. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador Lameira Bittencourt. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 226, de 1958, que modifica a 
Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, 
baixada com o Decreto nº 32.392, de 9 de março 
de 1953, e dá outras providências em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 4º do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
596, de 1958, do Sr. Lameira Bittencourt e outros 
Senhores Senadores, aprovado na sessão . 
anterior), dependendo de pareceres das 
Comissões de Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O projeta depende do 

pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Dou a palavra ao nobre Senador Lourival 
Fontes, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Sr. Presidente, 
designo o nobre Senador Lameira Bittencourt para 
Relatar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, o 
nobre Senador Lameira Bittencourt, para emitir 
parecer em nome da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. 
Presidente, o parecer da Comissão de Constituição  
e Justiça do Senado, com referência ao 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

projeto que modifica a atual legislação do Impôsto do 
Sêlo, é no sentido de sua constitucionalidade. Assim 
opina e conclui, através do seu Relator, a Comissão 
de Constituição e Justiça desta Casa, guardando 
rigorosa coerência com seu pronunciamento anterior, 
formulado em relação ao projeto que modifica a 
legislação do Impôsto de Consumo. 

Por ocasião do debate, nesse órgão técnico do 
Senado, sôbre a constitucionalidade do projeto do 
Impôsto de Consumo, após debate em tôrno da 
matéria, e fundamentando seu pronunciamento, 
principalmente na jurisprudência sábia, pacífica e 
reiterada do Supremo Tribunal Federal, concluiu que 
o projeto em si, no seu conteúdo, na sua substância, 
é rigorosamente constitucional, desde que não viola 
qualquer dos dispositivos da Carta Magna. 

Êsse também o parecer, em relação ao projeto 
em discussão, ou seja o que modifica a atual 
legislação do Impôsto do Sêlo. Em relação a essa 
proposição, tanto mais se justifica e se impõe o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
quando, mais que qualquer outra de espécie 
idêntica, modifica essencialmente as normas 
reguladoras da aplicação do Impôsto do Sêlo. 

Por tôdas essas razões, o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, é no sentido da 
constitucionalidade do projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
emendas que vão ser lidas pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Suprima-se a alteração 1ª. 
 

Retificação 
 
A alteração A, como no seu  

simples exame resulta, distorce os 
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princípios jurídicos que regulam o instituto do mandato. 

Trata-se, ademais, de inovação já repelida,  
pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara 
dos Deputados, quando se pronunciou sôbre o  
projeto nº 2.582-53. – Com efeito, ficou assentado no 
parecer então proferido por aquêle órgão técnico, o 
seguinte: "A disposição projetada constitui uma ruptura 
com o sistema tradicional de responsabilidade no 
mandato, abrindo possibilidades de odiosas injustiças". 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. "Passam a ter a denominação de Agentes 

Fiscais do Impôsto do Sêlo, integrando o Quadro 
Permanente do Ministério da Fazenda, com os seus 
ocupantes e respeitados os respectivos padrões, os 
cargos exercidos pelos atuais oficiais administrativos 
lotados nas Recebedorias Federais e Diretorias das 
Rendas Internas, assegurado o direito de opção. 

 
Justificação 

 
Para que a Fazenda Nacional atinja ao objetivo 

de desenvolver ao máximo a arrecadação dos tributos 
internos, colimando a obtenção dos recursos para 
execução dos planos governamentais, é imperioso 
instituir-se um sistema de fiscalização intensa. 

2. A fim de conseguir-se a eficiência do 
aparelho fiscalizador, reveste-se de absoluta 
necessidade promover a especialização dos diversos 
ramos tributários. 

3. Já existem no Serviço Público Federal  
os cargos específicos de agentes fiscais do Impôsto 
de Consumo e, ainda recentemente, foram 
instituídos os de agentes fiscais do Impôsto de Ren- 
 

da (Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958 – art. 
52.) 

4. Os oficiais administrativos das 
Recebedorias Federais, pela própria natureza de 
suas atribuições, estão afeitos à matéria pertinente à 
legislação do Impôsto do Sêlo, pelo que são dotados 
de conhecimentos especializados sôbre êsse ramo 
tributário que os habilitam a bem exercer uma 
fiscalização proficiente dos contribuintes dêsse 
impôsto, tanto assim que a maior parte dos 
procedimentos fiscais sôbre as respectivas infrações 
são de sua autoria. 

5. Torna-se de total interêsse para o Erário, 
portanto, a instauração imediata de uma fiscalização 
especializada do Impôsto do Sêlo e afins, razão por 
que se justifica a emenda ora proposta, que, 
aproveita neste mister funcionários capacitados, sem 
criação de novos cargos e conseqüente aumento de 
despesa. 

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 
1958. – Ary Vianna. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas (Pausa). 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer 
uso da palavra, declaro encerrada a discussão. 

Como a urgência para a matéria foi requerida 
nos têrmos do parágrafo 4º do art. 156, solicito o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
as emendas. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. 
Presidente, ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 221-58, que altera a atual legislação do 
Impôsto do Sêlo, foram apresentadas duas emendas. 
Uma, do eminente Senador Attilio Vivacqua, pede  
1ª supressão da alteração primeira do projeto; ou 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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tra, do ilustre Senador Ary Vianna, manda 
acrescentar onde convier, um dispositivo ou um 
artigo, por fôrça do qual passam a ter designação de 
"Agentes Fiscais do Impôsto do Sêlo" os atuais 
oficiais administrativos lotados nas Recebedorias 
Federais e nas Diretorias de Rendas Internas. 

Com referência à emenda do nobre Senador 
Attílio Vivacqua, é inegàvelmente constitucional, pois 
nada tem que fira disposição da Carta Magna do 
País. 

Quanto ao seu mérito, melhor opinarão as 
ilustradas Comissões de Economia e de Finanças. 

Com relação à, emenda do nobre Senador Ary 
Vianna, o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça é contrário. 

Conforme se verifica pelo enunciado, não tem 
ela pertinência com o projeto, já que através dela se 
pretende criar o cargo de "Agente Fiscal do Impôsto 
do Sêlo". 

E a sua constitucionalidade é, pelo menos, 
duvidosa. 

Não há dúvida que, do ponto de vista da 
juridicidade, ela não pode merecer a acolhida da 
Comissão de Constituição e Justiça e do Plenário, 
porque nenhuma pertinência, tem – já o disse – com 
a proposição principal. 

Em suma, Sr. Presidente, o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça é favorável à 
Emenda, nº 1 e contrário – à de nº 2. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito parecer da 
Comissão de Economia sôbre as emendas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,  
a Comissão de Economia, embora reconhecendo  
os altos propósitos da emenda do nobre  
Senador Attílio Vivacqua – um dos mais estudiosos 
Senadores, dedicado, sobretudo aos as- 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

surtos de ordem jurídica – não pode recomendá-la à 
aprovação do Plenário. 

Pleiteia S. Ex.ª: "suprima-se a Alteração 1ª" do 
Projeto de Lei da Câmara nº 266, de 1958". 

No particular, a Comissão de Constituição e 
Justiça emitiu parecer contrário à emenda 
apresentada pelo ilustre representante do Espírito 
Santo. 

A Emenda nº 2 é de autoria do nobre Senador 
Ary Vianna. 

 
EMENDA Nº 8 

 
Sr. Presidente, também esta emenda não tem 

pertinência com o projeto Já a Comissão de 
Economia recebeu, certa feita, uma comissão de 
Agentes Fiscais do Imposto do Sêlo; eu. mesmo, 
declarei não ser possível atender ao seu objetivo. 
Cheguei a sugerir-lhes que tomaria a incumbência de 
apresentar projeto à parte: é que pretendo fazer. 

Assim, Sr. Presidente, opino, em nome da 
Comissão de Finanças, contràriamente à emenda de 
autoria do nobre Senador Ary Vianna, a quem rendo 
minhas homenagens, porque S. Exª nesta Casa, 
quando apresenta sugestões ou emendas, sempre o 
faz com os melhores propósitos. O prezado colega, 
porém, será atendido, porque eu mesmo me 
comprometo a apresentar projeto em separado. 
(Murito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. 
Presidente a Emenda nº1 é de autoria do nobre 
Senador Attílio Vivacqua. Por fôrça dessa emenda se 
propõe a supressão .da alteração primeira do projeto, 
alteração essa que, a vingar, determina que o papel as- 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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sinado por mandatário implicará na solidariedade 
solidária dêste e do mandante. A Comissão de 
Finanças, em face das judiciosas ponderações 
constantes da, justificação da emenda, as quais 
principalmente, alegam que êsse dispositivo violaria 
os princípios fundamentais e característicos do 
instituto do mandato, opinaria favoràvelmente à 
emenda se seus objetivos – que, repito, são os mais 
justos, legítimos e salutares – não fossem melhor 
atendidos – como estou autorizado a dizer o serão, 
conforme compromisso já firmado pelo eminente 
Líder da Maioria, o nobre Senador Filinto Müller – 
através do veto do Sr. Presidente da República, que 
já tomou conhecimento do conteúdo e das 
finalidades da emenda. Nessas condições, Sr. 
Presidente, a Comissão de Finanças opina pela 
rejeição da emenda, já agora sem objetivo, uma vez 
que êste, melhor será atendido através da solução 
constitucional do veto, sem qualquer prejuízo para a 
tramitação regular e rápida do projeto, que todos 
desejamos. 

Com referência, Sr. Presidente, à Emenda nº 
2, de autoria do ilustre Senador Ary Vianna, 
também a Comissão de Finanças opina 
contràriamente à sua aceitação. Como ficou 
cabalmente esclarecido através do parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e ainda por via 
do brilhante pronunciamento do eminente Relator 
da Comissão de Economia do Senado, essa 
emenda, sem entrarmos na apreciação de sua 
duvidosa constitucionalidade, nenhuma pertinência 
tem com o projeto. 

Por essas razões, Sr. Presidente, a Comissão 
de Finanças opina contràriamente às duas emendas 
de Plenário. (Muito bem ! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – A votação  
começará pelas emendas, com 
 

pareceres contrários concordantes das diversas 
Comissões. 

Em votação. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 

peço a palavra para explicação pessoal. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (Para explicação 

pessoal) (*): – Sr. Presidente, o Senado ouviu o 
parecer proferido pelo eminente colega Senador 
Lameira Bittencourt, sôbre a emenda que apresentei, 
no sentido da supressão da ,alteração nº 1 do projeto 
em discussão, que é a seguinte: 

"Se o papel fôr assinado por mandatário, êste 
e o mandante responderão solidàriamente pelo 
pagamento do impôsto, salvo se se tratar de ato de 
gestão de firmas ou Sociedades, caso em que a 
responsabilidade será apenas do mandante". 

Sr. Presidente, conforme assinalei na 
justificação de minha emenda, êsse dispositivo viola 
a instituição jurídica do mandato, consagrada no 
Código Civil, nos artigos 1.278 e seguintes. O 
mandatário responde perante o mandante, não cabe 
à, lei fiscal estabelecer a responsabilidade solidária 
perante a Fazenda Pública, como estabelece o artigo 
impugnado, que é atentatório ao exercício da 
advocacia. 

Recebi um vivo apêlo do ilustre Presidente  
do Conselho da Ordem dos Odvogados da  
secção de São Paulo, o consagrado jurisconsulto 
Professor Noé de Azevedo, no sentido de pleitear  
a supressão dêsse preceito que se procura  
introduzir na Lei do Impôsto do Sêlo, apêlo êste que 
transmiti ao ilustre Líder da Maioria, Senador Fi- 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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linto Müller, e ao brilhante Relator do projeto na 
Comissão de Justiça, Senador Lameira Bittencourt. 
Êsses eminentes colegas, voltando especial atenção 
para o assunto, e aceitando as razões que 
fundamentaram a emenda, transmitiram-nas ao Sr. 
Presidente da República, que as acolheu para o 
efeito de vetar a disposição em aprêço. 

É esta a comunicação que, com sua nobre 
atitude, e em palavras tão honrosas para o orador, 
acaba de fazer o Senador Lameira Bittencourt. Não 
posso deixar de exteriorizar o meu mais vivo 
agradecimento, em que traduzo, certamente, o sentir 
da classe dos advogados e de todos aquêles que 
seriam atingidos pelo citado artigo. 

Desta forma, não sofrerá o projeto prejuízo no 
seu andamento. 

Sr. Presidente, em. face do entendimento 
esbabelecido com os ilustres representantes da 
Maioria, apoiado também pelas demais Bancadas, 
devo concordar com a rejeição da emenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
enlandas, com pareceres contrários das Comissões. 

Os Senhores Senadores que as aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Estão rejeitadas. 
São as seguintes as emendas rejeitadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Suprima-se a alteração 1ª. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Acrescente-se onde convier: 
Art. ..."Passam a ter a denominação de 

Agentes Fiscais do Impôsto do Sêlo, integrando o 
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, com 
os seus ocupantes e respeitados os respectivos 
 

padrões, os cargos exercidos pelos atuais oficiais 
administrativos lotados nas Recebedorias Federais e 
Diretoria das Rendas Internas, assegurado o direito 
de opção". 

O SR. PRESIDENTE: – Em, votação o projeto. 
O SR. NOVAES FILHO (para encaminhar a 

votação) (*): – Sr. Presidente, dou minha. 
colaboração leal à Minoria desta Casa, pela maneira 
como vem trazendo à Maioria sua melhor 
cooperação parlamentar, debatendo e examinando 
as proposições em votação, sob o regime de 
urgência especial. 

Assim, Sr. Presidente, ficará a Maioria habilitada 
a votar com mais consciência ainda, de que comete um 
acêrto, bem avaliando das nossas advertências e dos 
esclarecimentos que nos propomos a oferecer neste 
Plenário; dos malefícios que apontamos para os 
projetos quando postos em prática. 

De sorte que a Maioria diante dessa alta 
missão que, compete nas Casas Parlamentares às 
Bancadas oposicionistas modifica, como em muitos 
outros casos, neste mesmo Plenário tem feito, vota a 
proposição integral, assumindo maior soma de 
responsabilidade perante a opinião pública. 

Bem compreendo, Sr. Presidente, o enfado 
que, em vésperas do Natal, depois de sessões 
seguidas, já domina meus eminentes pares, o 
funcionalismo e a brilhante Bancada de Imprensa. 

A circunstância de haver eu chegado hoje de 
Pernambuco não me impede de sentir-me enfadado 
também, porque procurando estar presente à sessão 
de ontem à tarde, infelizmente, não o consegui, pois 
o avião, em que viajei sòmente às cinco horas da 
manhã de hoje aterrissou na bela cidade da 
Guanabara. 

 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, estamos, infelizmente, legislando em 
um regime de pressa, de atropêlo e correrias, sem o 
tempo necessário, sequer, para se conhecer nos 
pormenores, na exatidão, projetos como êste que 
altera a legislação sabre sêlo. Não é possível, pois, 
em poucos minutos, ou mesmo, em horas, a 
qualquer parlamentar, sem investigação segura, sem 
uma consulta rigorosa, sem cotejo entre o que 
consta do projeto e o que se encontra nas 
legislações vigorantes, oferecer voto rigorosamente 
em consciência. 

Agora mesmo, teve o Senado a prova do que 
afirmo, quando o eminente Líder da Maioria, Senador 
Filinto Müller, a quem nós da Minoria reconhecemos 
um Líder compreensível, desejoso de cumprir sua 
missão, sem trazer, aqui, rasgos opressivos contra 
nós que cumprimos, de nossa parte, nosso dever, se 
comprometeu, conforme foi expressado pelo ilustre 
representante da Bahia, Senador Lima Teixeira; a 
pleitear o veto do parágrafo 4º da Alteração 1ª do 
projeto, nos têrmos da emenda apresentada pelo 
nobre Senador Attílio Vivacqua. Acrescentou, ainda, 
S. Ex.ª, em nome da Maioria, que não a aceitava 
para não retardar a tramitação do projeto que,  
na hipótese, teria de voltar à outra Casa do 
Parlamento. 

Sr. Presidente, o projeto foi elaborado  
às pressas, sem o necessário tempo para que nós 
do Senado, onde os debates são bem mais 
moderados, já porque o número de Senadores é 
menor e a idade um pouquinho maior, pudéssemos 
apreciá-lo. 

Pois bem, a emenda do emimente Senador 
Attílio Vivacqua veio corrigir grande falha, qual seria 
a verdadeira transgressão em tôda a ordem, jurídica 
que regula a espécie. 

Sr. Presidente, a nós, da Minoria, assiste 
apenas o direito de alertar, de advertir, de dizer ao 
povo brasileiro que não nos escapa a gravidade dos 
projetos que votamos com tanta urgência. Não é 
preciso conhecimento de economia, nem de ordem 
financeira para saber-se que o aumento de qualquer 
tributo equivale à elevação do custo de vida. 

Tenho desta tribuna, pregado em vão, pregado 
no deserto, reclamando medidas concernentes à 
poupança de despesas, a cortes de todos os gastos 
adiáveis e dos que puderem ser transferidos para 
outros exercícios, contanto que se equilibre o 
Orçamento e se evite a série interminável de 
emissões que cada dia mais se agrava, influindo na 
situação inflacionária do País. 

Dêste projetinho – digo projetinho porque 
antipatizei com o que vejo, porque, na sua extensão 
é projetão – ninguém escapa. 

Sr. Presidente, inauguramos, com essa 
legislação, uma vida nova no Brasil. Ninguém terá 
mais o prazer de olhar para um papel limpinho, 
porque todo êle virá enfeitado com os sêlos da 
República. Até aos pobres viajantes do Nordeste 
ressecado; até aos viajantes que tiverem, à noite, de 
buscar um pouco de. repouso para a carcassa tão 
gasta nas longas caminhadas, numa pensão ou 
hotel, pela manhã, quando pedirem a sua continha, o 
hoteleiro dirá: se essa despesa fôr maior de 100,00: 
"Passe para cá o dinheiro do sêlo". 

Sr. Presidente, com o aviltamento em que está 
a nossa moeda, cem cruzeiros não valem coisa 
alguma; com cem cruzeiros, um pobre vai à feira e 
nada traz, para o sustento do lar. Pois bem, ésses 
minguados cem cruzeiros reterão o pobre viajante 
numa, hospedaria infecta, porque, ou êle arranja, o 
sêlo, ou a polícia o conduzirá para a cadeia. 
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Dou apenas um pequeno detalhe, porque seria 
enfadonho para o Plenário e também, enfadonho 
para mim próprio, fazer exame minucioso do projeto. 
Aliás, nem V. Ex.ª, Sr. Presidente, me permitiria, de 
vez que me concedeu a palavra apenas para 
encaminhar a votação. 

Estava eu na esperança de que iríamos 
discutir a matéria; mas, infelizmente, já a estamos 
votando. Assim, não posso ir além dos escassos dez 
minutos, facultados pelo Regimento. 

Cumpri, no entanto, o dever de membro da 
Minoria do Senado, advertindo meus nobres pares, 
da Maioria, dos graves riscos que correremos, no 
amanhã, votando, cada vez mais, aumentos de 
impostos, escorchando os contribuintes já exaustos. 
Enquanto isso, nega-se o Congresso a fazer obra 
meritória de patriotismo, de energia, de 
administração, cortando a fundo, as despesas, 
equilibrando o Orçamento para, em vez de aumentar 
tributos, diminuí-los em benefício da própria 
população. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito bem ! 
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, com 

estas palavras me despeço da tribuna, melancólico 
porque vejo que tantas vêzes a tenho exercido  
para despertar a consciência dos que mandam 
contra os perigos da inflação, que nos oprime.  
Mas, prego no deserto, e eu mesmo me convenço de 
que, se há neste Senado um homem muitíssimo 
errado, deve ser o humilde representante de 
Pernambuco. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não 
apoiado. 

O SR. NOVAES FILHO: – Os fatos, Sr. 
Presidente, aí estão, demonstrando os erros que vimos 
 

cometendo e a falta de advertência por parte do 
Poder Executivo, aumentando cada vez mais os 
impostos sem considerar a. necessária diminuição 
da Despesa para o equilíbrio do orçamento, a fim de 
se estancarem essas emissões. 

Contra elas, Sr. Presidente, já me levantei 
desta tribuna, submetendo à apreciação dos meus 
pares, projeto de lei que as vedava terminantemente, 
sem expressa autorização do Congresso Nacional, 
salvo nos primeiros trimestres de cada exercício, isto 
mesmo, relativamente apenas a 10% da arrecadação 
total do exercício anterior para fazer face ao 
montante de despesa do início de cada ano 
financeiro. 

Entendem, porém, os doutos em Direito, os 
que realmente abrem a Constituição e têm 
capacidade e ilustração para a examinarem – não 
eu, que não sou jurista, mas modesto bacharel, por 
imitação e moda; porque, no Brasil, é elegante ser-se 
bacharel e só os bacharéis têm o direito de penetrar 
em idéias gerais – entendem os constitucionalistas 
que a própria Constituição veda a emissão de papel 
moeda por parte do Executivo, de modo que o 
Congresso cruza os braços e deixa o Govêrno emitir 
até quando mais não possa. 

Tenho sempre o prazer de ouvir o nosso 
mestre em Direito Constitucional que é, sem favor, o 
nobre Senador Attílio Vivacqua. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O Senado sem 
dúvida, muito apreciou a modéstia com que V. Ex.ª 
se referiu aos seus conhecimentos jurídicos. 

É o prezado colega um dos mais ilustres 
membros da Casa... 

O SR. NOVAES FILHO: – Bondade de Vossa 
Excelência. 
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...conhecedor 
de todos os problemas nacionais e figura, também, 
entre os nossos respeitáveis juristas, cuja cultura 
temos tido oportunidade de admirar em seus 
trabalhos e pessoalmente, na Comissão de 
Constituição e Justiça. A opinião de V. Ex.ª, com 
relação à inconstitucionalidade do projeto, é mais 
uma autorizada manifestação que o Senado colhe, 
no sentido de meditar sôbre a interpretação do 
parágrafo 34, art. 141, da Constituição, que, como; 
assinalamos, consagra o princípio da garantia dos 
direitos individuais. 

O SR. NOVAES FILHO – Sou muito grato  
às expressões tão generosas do ilustre 
representante do Espírito Santo, que mais uma vez 
evidenciou a inconstitucionalidada da proposição;  
de modo que, além de outros malefícios e prejuízos 
que vai trazer à coletividade, ela se acompanha 
ainda, Sr. Presidente, do nítido pecado original:  
é matéria eminentemente inconstitucional. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
O Sr. Fretas Cavalcanti, pronuncia discurso, 

que entre. que à revisão do orador, será publicado 
depois. 

SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
com parecer favorável das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Economia e de  
Finanças. 

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

Está aprovado. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 

Sr. Presidente, peço verificação da votação. 
SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder  

à verificação da votação, 
 

solicitada pelo nobre Senador João Villasbôas. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, votarão sim, e os que rejeitam, não. 
Queiram votar. (Pausa). 
Vai-se proceder à contagem. (Pausa). 
Votaram "sim", 27 Senhores Senadores; "não", 

10 e 2 se abstiveram. 
Está aprovado o projeto. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 226, de 1958 

 
(Nº 4.662-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto 

do Sêlo, baixada com o Decreto .nº 32.392, de 9 de 
março de 1953, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Consolidação das Leis do Impôsto do 

Sêlo, baixada com o Decreto nº 32.392, de 9 de 
março de 1953, e modificada pelas Leis números 
2.916, de 13 de outubro de 1.956 e 2.930, de 27 de 
outubro de 1956, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

NAS "NORMAS GERAIS" 
 

Alteração 1ª: 
É acrescentado o seguinte parágrafo no artigo 

2º: 
"§ 4º Se o papel fôr assinado por mandatário, 

êste e o mandante responderão solidariamente pelo 
pagamento do impôsto, salvo se se tratar de ato de 
gestão de firmas ou sociedades, caso em que a 
responsabilidade será apenas do mandante". 
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Alteração 2ª: 
É substituído pelo ,seguinte o parágrafo único 

do art. 3º: 
"Parágrafo único – Os papéis em idioma 

estrangeiro deverão ser traduzidos para o vernáculo, 
por tradutor público, antes do pagamento do impôsto, 
excetuados os cheques, notas promissórias e letras 
de câmbio e ressalvada a faculdade constante. do 
parágrafo 5º do art. 83". 

Alteração 3ª: 
Ficam incluídas, entre aquêles que poderão 

vender estampilhas, de acôrdo com o art. 14, as 
"entidades representativas do comércio e da 
indústria", e elevada para 2% (dois por cento) a 
comissão prevista no mesmo artigo e na letra "a" do 
seu parágrafo 6º. 

Alteração 4ª: 
São substituídos pelos seguintes os 

parágrafos do art. 22: 
"§ 1º Nos contratos realizados por meio de 

correspondência epistolar ou telegráfica, inutiliza a 
estampilha: 

a) o aceitante – no documento de aceitação, 
quando o proponente fôr comerciante, industrial ou 
produtor, ou na segunda via dêsse documento ou na 
minuta telegráfica, nos demais casos; 

b) o proponente – no documento de aceitação, 
quando êste fôr expedido do estrangeiro. 

"§ 2º Quando o impôsto fôr pago na segunda 
via da aceitação, na hipótese prevista na letra a do 
parágrafo anterior, a emissão dessa. segunda via 
será obrigatória, e caberá ao próprio contribuinte 
declarar no documento original a importância e a 
data do sêlo pago, ficando êste também sujeito ao 
impôsto, como papel autônomo, se a declaração fôr 
omitida". 

§ 3º Nos atos realizados por  
escritura pública, inutiliza a es- 
 

tampilha, no livro do tabelião, a parte que assinar em 
primeiro lugar. 

§ 4º Nos papéis passados no estrangeiro (art. 
3º), inutiliza a estampilha à repartição arrecadadora 
local, salvo os casos previstos nos parágrafos 
anteriores ou quando se tratar de cheques, notas 
promissórias, letras de câmbio e outros papéis que 
forem indicados em circular pelo Ministro da 
Fazenda". 

Alteração 5ª: 
É elevado para Cr$ 100,00 o limite de que 

trata o art. 23. 
Alteração 6ª: 
O art. 26 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 26. Pagarão sêlo por verba, ainda que 

prevista outra forma na Tabela: 
1º os papéis decorrentes ,das operações de 

compra e venda de câmbio; 
2º os saques (letras de câmbio, cheques  

ou outros papéis equivalentes), girados do exterior, 
para cobrança a cargo de estabelecimentos 
bancários; 

3º os papéis por escrito particular firmados ou 
emitidos pelos estabelecimentos bancários e 
companhias de seguros e de capitalização; 

4º os papéis por escrito particular firmados ou 
emitidos pelos estabelecimentos ou emprêsas de 
que trata o art. 29, letras "c" e "d", quando 
autorizadas; 

5º outros papéis do interêsse dos 
estabelecimentos ou emprêsas de que tratam os 
incisos 3º e 4º, que forem indicados pelo Ministro da 
Fazenda, mediante expedição de circular; 

6º os papéis em que o sêlo devido exceder a 
importância de Cr$ 5.000,00; 

7º os papéis a que se refere o art. 47, quando 
se tratar de repetição anual do impôsto. 
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Parágrafo único. O Diretor das Rendas 
Internas baixará instruções regulando o pagamento 
do sêlo incidente nos papéis relativos a recebimento 
de quantias devidas aos estabelecimentos 
autorizados a recolher o impôsto por "verba especial" 
quando dito recebimento fôr efetuado por intermédio 
de seus agentes ou prepostos". 

Alteração 7ª: 
Substitua-se pelo seguinte o inciso 2º do art. 

27, das Normas Gerais, da vigente Consolidação das 
Leis do Impôsto do Sêlo: 

"2º – quando o sêlo devido exceder de Cr$ 
1º00,00". 

Alteração 8ª: 
A Seção I do Capítulo IV passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
 

SEÇÃO I 
 

Da verba especial 
 

Art. 28. Denominar-se-á "verba especial" a que 
fôr feita fora das repartições arrecadadoras, pelas 
entidades referidas no art. 29, obedecidas as normas 
desta Seção. 

Art. 29. Pagarão sêlo por "verba especial": 
a) os estabelecimentos bancários; 
b) as companhias de seguros e de 

capitalização; 
c) as sociedades comerciais e industriais de 

reconhecida idoneidade que possuam capital 
registrado e integralizado não inferior a Cr$ 
10º00º00,00 (dez milhões de cruzeiros), mediante 
autorização, a título precário, dos delegados fiscais 
do Tesouro Nacional, nos Estados, e dos diretores 
de recebedorias federais, na. respectiva jurisdição; 

d) outros estabelecimentos ou emprêsas de 
comprovada idoneidade e capacidade financeira, a 
 

critério do Diretor das Rendas Internas. 
§ 1º As sociedades ou emprêsas de que 

tratam as alíneas c e d, deverão, ao requererem 
autorização para usar o processo de "verba 
especial", oferecer prova de sua constituição, 
integralização do capital mínimo exigido e quitação 
dos tributos federais, e ainda cópia autenticada do 
último balanço. 

§ 2º O Diretor das Rendas Internas, 
resguardados os interêsses do Tesouro Nacional, 
poderá alterar o limite de capital de que trata êste 
artigo. 

Art. 30. O pagamento do impôsto por "verba 
especial" mas estabelecimentos bancários, e nos 
demais estabelecimentos ou emprêsas a que alude o 
artigo anterior, quando autorizado, será obrigatório e 
deverá ser feito pelo respectivo estabelecimento ou 
emprêsa, sob sua exclusiva responsabilidade, 
mediante registro em livro próprio, para recolhimento 
ao Banco do Brasil S. A., a crédito da conta "Receita 
da União". 

§ 1º O registro de que trata êste artigo será 
feito obrigatóriamente dentro de três dias úteis, 
contados da data da operação e o recolhimento  
da importância total de cada quinzena do mês  
se fará nos oito primeiros dias da quinzena  
seguinte, ressalvado o caso previsto no art. 109, da 
Tabela. 

§ 2º Quando na localidade não existir  
agência do Banco do Brasil, o recolhimento será  
feito à repartição arrecadadora local, ou, se também 
não existir, à agência do Banco do Brasil ou 
repartição arrecadadora mais próxima da respectiva 
zona fiscal. Nesses casos, o prazo para o 
recolhimento de que trata o parágrafo anterior  
será de 15 dias. 

§ 3º A Diretoria das Rendas Internas expedirá 
modêlo do livro, que terá as indicações indis- 
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pensáveis à identificação dos papéis. 

§ 4º Poderão ser adotados livros auxiliares, 
correspondentes às várias seções do 
estabelecimento arrecadador. 

§ 5º Nesse último caso, o livro municipal 
registrará, diàriamente, apenas as importâncias 
totais, discriminadas por seções. 

Art. 31. Os estabelecimentos ou emprêsas 
referidos no artigo 29 declararão nas diversas vias 
dos papéis que expedirem, bem como nas fichas ou 
registros em seu poder, a importância do sêlo pago. 

Alteração 9ª: 
É acrescentado ao artigo 32 o seguinte 

parágrafo: 
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda 

poderá autorizar a selagem por verba mediante 
processo mecânico, baixando as necessárias 
instruções. 

Alteração 10ª: 
Fica suprimido o § 2º do art. 33, passando o 

atual § 1º a parágrafo único. 
Alteração 11ª: 
O artigo 34 fica substituído pelo seguinte: 
A. 34. O sêlo por verba, quando devido nos 

atos lavrados em livros das repartições públicas e 
cartórios, será pago mediante guia. 

§ 1º Quando se referir a atos realizados em 
notas públicas, a guia deverá ser numerada e 
extraída. em três vias (A, B e C). pelo serventuário 
de ofício, com as especificações necessárias e na 
mesma data da escritura. 

§ 2º O serventuário entregará ao contribuinte, 
mediante recibo, as vias A, e B, na data.da escritura, 
sob pena de ficar responsável solidariamente  
pelo impôsto e ainda sujeito à multa do art. 
 

66, igualmente aplicável no caso de guia expedida 
com insuficiência do impôsto ou sem as 
especificações necessárias. 

§ 3º O contribuinte pagará o sêlo no prazo do 
art. 38, contado da data da escritura, sob pena dai 
multa do art. 65, salvo se o fizer antes de 
procedimento fls. cal, caso em que será aplicada a 
revalidação do art. 62, letra b, nº 5. 

§ 4º Após o recolhimento do sêlo, a via B,  
com as anotações feitas pela repartição será restituída 
ao contribuinte, que a entregará ao serventuário de 
ofício. 

§ 5º Ao serventuário complete anexar a via B, à 
respectiva escritura e anotar o pagamento do impôsto, 
com indicação da importância, data e número da 
verba, na via C, e no traslado e certidões que expedir. 

§ 6º Até o. dia 15 de cada mês, o serventuário 
entregará à repartição arrecadadora local tôdas as 
vias C, das guias expedidas no mês anterior. 

§ 7º De posse das vias C, de que trata o 
parágrafo antecedente, incumbe à repartição organizar 
e manter perfeito serviço de catalogação e revisão das 
guias e do contrôle dos recebimentos, procedendo 
imediatamente contra os faltosos, quando verificar 
infração desta lei. 

§ 8º No caso de dúvida quanto ao cálculo ou 
incidência do impôsto, o serventuário entregará ao 
contribuinte uma cópia autêntica do ato lavrado, 
justificando na guia a dúvida suscitada, para que a 
repartição calcule o impôsto. A repartição anotará na 
guia a apresentação da cópia do ato, a importância 
paga e o número da respectiva verba. 

§ 9º Quando ocorrer a hipótese de  
dúvida, prevista no parágrafo anterior, em  
papéis sujeitos à selagem por estampilha, o im- 
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pôsto poderá ser pago por verba, na forma deste 
artigo e seus parágrafos. 

§ 10. Na hipótese do parágrafo 8º, se o 
contribuinte não se conformar com o cálculo ou 
incidência do impôsto, poderá reclamar, no prazo  
de oito dias, contados da data da apresentação  
da guia e mediante depósito da quantia exigida  
para a autoridade que estiver subordinada a  
que fêz a exigência. O depósito será feito por  
meio da própria guia expedida pelo cartório,  
na qual a repartição fará as anotações  
necessárias. 

Alteração 12ª: 
acrescentado ao art. 40 o seguinte parágrafo: 
§ 4º Nos contratos de valor determinado em 

que houver cláusula adjeta de pagamento de 
impostos, taxas, contribuições de melhoria ou 
prêmios de seguro, de valor ainda não conhecido, 
será o papel dispensado, das exigências dos §§ 1º e 
2º dêste artigo, se também fôr pago o sêlo 
correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da 
obrigação principal. 

Alteração 13ª: 
O art. 45 passa a vigorar com a seguinte 

redação, mantidos os parágrafos: 
Art. 45. Nos papéis em virtude dos quais  

se passem, na mesma data, letras de câmbio ou 
notas promissórias, será levado em conta o sêlo 
pago nesses títulos, desde que tais títulos não  
sejam de emissão de terceiros e não tenham 
vencimento em branco ou posterior ao têrmo de 
vigência dos papéis. 

Alteração 14ª. 
O art. 51 das Normas Gerais da Consolidação 

das Leis do Impôsto do Sêlo, aprovada pelo De- 
 

creto nº 32.392, de 9 de março de 1953 passa a 
vigorar com a seguinte redação, revogado o 
respectivo parágrafo único: 

Art. 51. Não sofrem a tributação do Impôsto do 
Sêlo os atos jurídicos ou os seus instrumentos, 
quando forem bastes a União, os Estados ou os 
Municípios, ou quando incluídos na competência 
tributária. estabelecida nos artigos 19 e 29 da 
Constituição (§ 5º do artigo 15 da Constituição). 

Alteração 15ª: 
Art. – Fica acrescentado ao artigo 52 do 

Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, o 
seguinte item: 

Art. 52................................................................ 
35) Contratos e recibos relativos a direitos de 

autor. 
Alteração 16ª: 
O § 3º do art. 52 das Normas Gerais da 

Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo passa a 
vigorar com a seguinte radação: 

"§ 3º O Impôsto do Sêlo não incide sôbre 
vencimento, remuneração, salário, gratificação, 
indenização ou outro provento individual do 
funcionário público, do extranumerário e do 
empregado em atividades privadas, bem como sôbre 
atos ou títulos referentes à sua vida funcional, 
inclusive recibos e certidões". 

Alteração 17ª: 
O art. 55 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 55. O Banco do Brasil remeterá 

quinzenalmente à repartição arrecadadora local as 
fôlhas destacáveis da livro de registro de "verba 
especial" que deverão acompanhar as guias de 
recolhimento do Impôsto do Sêlo arrecadado na 
quinzena anterior, de acôrdo com o art. 30. 
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Parágrafo único. As repartições arrecadadoras 
fiscalizarão a regularidade da cobrança da "verba 
especial", examinando, para êsse fim, as listas de 
compra e venda de câmbio e registros, livros, fichas 
e mais papéis dos estabelecimentos responsáveis". 

Alteração 18ª: 
Fica substituído pelo seguinte o artigo 58 e 

acrescentado ao mesmo artigo, § 3º, como abaixo se 
lê: 

"Art. 58. As firmas individuais e as sociedades 
comerciais e industriais, os bancos e casas 
bancárias, as emprêsas de seguros e de 
capitalização, as sociedades civis que revestirem a 
forma comercial, as cooperativas, os leiloeiros e 
todos os que são obrigados a manter escrituração, 
não poderão escusar-se, sob pretexto algum, de 
exibir aos encarregados da fiscalização do sêlo os 
papéis e livros de sua escrituração e arquivo, ainda, 
que guardados em armários, estantes, gavetas, 
cofres, casas-fortes etc." 

"§ 3º Ainda no caso de recusa, a fiscalização 
poderá lacrar os móveis ou depósitos onde 
possivelmente estejam os papéis e livros exigidos, 
lavrando têrmo dêsse procedimento, do qual deixará 
cópia com o contribuinte, não podendo a interdição 
ultrapassar de 72 horas". 

Alteração 19ª: 
O art. 60 e seu parágrafo são substituídos 

pelos seguintes: 
"Art. 60 Nenhum procedimento haverá contra 

o contribuinte que, com fundamento em interpretação 
fiscal constante de decisão irrecorrível de última 
instância e no período em que prevalecer essa 
interpretação tiver agido, pago ou deixado de pagar o 
sêlo. 

§ 1º Não será passível de  
penalidade o contribuinte que, com 
 

fundamento em decisão de primeira instância, 
proferida pela autoridade fiscal da jurisdição do seu 
domicílio, e no período em que prevalecer dita 
decisão, tiver agido, pago ou deixado de pagar o 
sêlo. 

§ 2º Ressalvados os casos de omissão de 
declaração ou de dolo, por parte do contribuinte,  
não cabe aplicação de penalidade quando a  
selagem do papel houver sido feita em virtude  
de classificação fiscal ou cálculo do impôsto 
procedidos pela repartição arrecadadora ou quando 
o ato houver sido praticado perante repartição 
pública federal". 

Alteração 20ª: 
Ficam substituídos pelos seguino artigo 61: 
Art. 61. O procedimento fiscal para imposição 

de penalidades prescreve em cinco anos, contados 
da data da infração. 

Parágrafo único. Em se tratando de papel cujo 
prazo de vigência fôr superior a cinco anos, o prazo 
de prescrição a que se refere êste artigo terminará 
junta-mente com o da vigência do papel. 

Alteração 21ª: 
É acrescentada, no artigo 65, entre as 

expressões "ficarão sujeitas" e "à multa", a palavra 
"solidàriamnente" ,e elevado para Cr$ 500,00 o 
mínimo da multa prevista no mesmo artigo e seu § 2º 
suprimidos os §§ 3º e 4º. 

Alteração 22ª: 
Ficam substituídos pelos seguintes o artigo 66 

e seu parágrafo. 
"Artigo 66 – A falta ou insuficiência, do 

impôsto, quanto aos papéis passados em  
notas públicas, sujeita o serventuário de ofício  
à multa de duas vêzes o valor do sêlo devido,  
a qual não será inferior a Cr$ 500,00 além  
da indenização do impôsto simples pe- 
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lo contribuinte, ressalvados os casos previstos nos 
§§ 2º e 3º do artigo 34. 

Parágrafo único – Os que, nos registros  
do comércio, de imóveis, de títulos e documentos,  
de hipotecas ou nos registros marítimos,  
arquivarem, registrarem ou mandarem arquivar  
ou registrar papéis em que se verifique  
infração a esta lei, bem como os leiloeiros que  
não arquivarem as segundas vias de suas  
contas de venda, ficarão sujeitos à multa dêste 
artigo". 

Alteração 23ª: 
Passa a vigorar com a seguinte redação o 

artigo 67, mantidos os parágrafos: 
"Art. 67 – A falta ou insuficiência do  

impôsto quanto aos papéis em que o mesmo  
deva ser pago por "verba especial" (artigo 26,  
incisos 1º a 5º) sujeita o estabelecimento ou  
emprêsa responsável à multa de três vêzes  
o valor do sêlo devido, a qual não será  
inferior a.Cr$ 500,00, além da indenização do 
impôsto. 

Alteração 24ª: 
Fica elevado para Cr$ 1.000,00 o mínimo da 

multa prevista no art. 70. 
Alteração 25ª: 
O artigo 72 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 72 – A falta de apresentação do  

papel à repartição arrecadadora, para registro no 
prazo a que alude o art. 40, § 2º, letra a, sujeita  
os infratores, solidàriamente, à multa de  
importância igual ao valor do impôsto devido,  
assim considerado o correspondente à estimativa 
feita nesse papel ou no caso de operações  
já iniciadas, o que houver sido apurado pelo  
Fisco, se mais elevado, multa nunca inferior a  
Cr$ 500,00. 

§ 1º Os que não apresentarem o papel à 
repartição arrecadadora no prazo de que trata o 
artigo 40, § 2º, letra b, ficarão sujeitas, 
solidàriamente, à multa de. cinco vêzes o valor da 
diferença verificada, multa nunca inferior a Cr$ 
500,00. Se não houver diferença a cobrar, a multa 
será de Cr$ 500,00. 

§ 2º Nas hipóteses dêste artigo e do seu § 1º, 
se não houver sido pago o sêlo correspondente à 
estimativa feita, a multa será de cinco vêzes o valor 
dêsse sêlo, ou do que fôr apurado pelo Fisco, se 
mais elevado, multa nunca inferior a Cr$ 1.000,00. 
Se não tiver sido feita a estimativa e não houver 
elementos para apurar o impôsto devido, a multa 
será de Cr$ 1.000,00. 

§ 3º Se a apresentação de que tratam êste 
artigo e seus §§ 1º e 2º se der fora do prazo, mas 
espontaneamente, a multa respectiva será reduzida 
de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 4º Se instaurado processo e após a 
intimação para defesa, os infratores não 
apresentarem o papel 

registrado e a demonstração do seu valor, 
ficarão sujeitos, solidàriamente, à multa de dez vêzes 
a importância do sêlo pago, por ocasião do registro, 
multa nunca inferior a Cr$ 1.000.00; salvo se a 
repartição tiver elementos para, de acôrdo com o § 
1º, aplicar multa maior. 

§ 5º O papel sujeito, a registro na forma do artigo 
40, quando levado à repartição para outro fim, antes de 
findo o prazo de oito dias, será registrado ex-officio, 
ficando o contribuinte isento de penalidade, salvo se, 
intimado a recolher, no prazo de oito dias, o impôsto 
devido, deixar de fazê-lo, caso em que terá aplicação o 
disposto neste artigo ou no seu parágrafo 1º. 

§ 6º Na hipótese do parágrafo  
anterior, se o papel estiver fo- 
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ra do prazo de oito dias, aplicar-se-á o disposto no 
parágrafo 3º. 

Alteração 26º: 
O art. 74 fica substituído pelo seguinte: 
"Artigo 74 – Ficam sujeitos à multa de Cr$ 

10.000,00 a Cruzeiros 50.000,00, 
independentemente do pedido de exibição judicial e 
de qualquer penalidade que no caso venha a caber 
depois do exame, os que, prèviamente intimados por 
escrito, em prazo inferior a 48 horas, se recusarem a 
apresentar livros ou papéis exigidos pela 
fiscalização". 

Alteração 27º: 
Fica substituído pelo seguinte o artigo 77: 
"Artigo 78 – Incorrem na multa de Cr$ 

10.000,00 a Cr$ 50.000,00 os que, sob qualquer 
forma, embaraçarem, impedirem ou iludirem a ação 
fiscal. 

Alteração 28ª: 
O artigo 78 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Artigo 78 – Incorrem na multa de: 
I – Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00: 
a) Os serventuários de ofício que deixarem de 

cumprir as disposições do artigo 34 e seus 
parágrafos, desde que não prevista. multa mais 
elevada. 

b) os que derem quitação em papel no qual 
não esteja declarado o valor recebido, sem indicar 
êsse valor; 

c) os que cometerem infração a esta lei para a 
piai não haja penalidade especial; 

d) os que desobedecerem às formalidades 
prescritas nos artigos 29, 30 e 31 das Normas 
Gerais, e no artigo 109, da Tabela, desde que não 
cominada outra penalidade; 

e) os que deixarem de prestar  
informações para fins estatísticos; 
 

f) os funcionários públicos em geral que 
atenderem, informarem ou encaminharem papéis, 
sem que promovam a cobrança do impôsto devido 
ou representem nesse sentido, ou no caso de 
qualquer outra irregularidade; 

g) os que infringirem o disposto no art. 57; 
h) os licenciados para a. verba de estampilhas 

que não mantiverem em ordem, sem rasura ou 
emenda, o livro previsto no artigo 14, § 6º alínea g. 

II – Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00 os 
serventuários de ofício que deixarem de calcular, na 
guia de recolhimento, o impôsto devido, com 
fundamento em dúvida sem justificação ou 
descabida por versar assunto já resolvido pela 
repartição em guia anterior de sua expedição. 

III – Cr$ 2.000,00 a Cr$ 4.000,00: os 
serventuários de ofício que deixarem de cumprir o 
disposto no § 6º do artigo 34". 

Alteração 29ª: 
É acrescentado ao artigo 83 o seguinte 

parágrafo: 
§ 5º No caso de ação fiscal relativa a papel  

em idioma estrangeiro, êste será traduzido para  
o vernáculo pelo próprio autor do procedimento,  
por funcionário da repartição arrecadadora  
local ou pessoa que esta designar. Se o acusado 
não aceitar como boa a tradução, poderá  
requerer seja feita às suas expensas, por tradutor 
público. 

Alteração 30ª: 
Fica restabelecido o artigo 85, com a seguinte 

redação: 
"Art. 85. Julgado o processo em primeira 

instância, o contribuinte, conformando-se com  
a decisão, gozará a redução de 20% (vinte  
por cento) sôbre o valor da multa aplicada,  
se efetuar o pagamento das importâncias  
devidas no prazo de vinte dias úteis, 
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contados da intimação, caso em que o processo 
considerar-se-á findo administrativamente. 

Parágrafo único. Na hipótese dêste artigo o 
pagamento será feito mediante requerimento-guia, 
cujo modêlo será expedido pela Diretoria das 
Rendas Internas". 

Alteração 31ª: 
É acrescentado ao artigo 91 o seguinte 

parágrafo: 
"Parágrafo único. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, será aplicada uma  
única penaUldade, podendo o processo correr 
sómente contra um dos responsáveis, assegurado 
ao que pagar o direito regressivo contra os  
demais". 

Alteração 32ª: 
Redija-se, assim o art. 94, acrescentando-se-

lhe o seguinte parágrafo: 
Art. 94 Os processos instaura-dos contra  

a mesma pessoa e referentes à mesma infração 
serão reunidos em um só, para efeito de 
julgamento". 

"§ 3º Verificada, pela escrita comercial  
ou documento do contribuinte, a existência de 
contrato ou título sujeito a sêlo e cuja posse,  
pela própria natureza dos papéis, lhe caiba,  
exigir-se-á do mesmo contribuinte o pagamento  
do impôsto respectivo e da multa que no caso 
couber, se intimado a fazê-lo em prazo nunca inferior 
a 72 horas, não apresentar ditos papéis à 
fiscalização ou não comprovar o pagamento do 
tributo". 

Alteração 33ª: 
Ficam suprimidos os incisos 3º e 5º do  

art. 25, bem como o art. 112 e o artigo 113, e 
redigido como segue o artigo 111, suprimidos os 
parágrafos: 

"Art. 111. O disposto no artigo 14 é extensivo 
ao "Sêìo Penitenciário" e demais taxas cobradas por 
meio de estampilhas. 

NA "TABELA" 
 
Alteração 34ª: 
A tarifa constante da observação 2ª passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 
 

  Cr$ 
I – De mais de Cr$ 100,00 até Cr$ 

1.000,00................................................ 3,00 
II – De mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 

5.000,00, por C$ 1.000,00 ou fração.... 4,00 
III – De mais de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 

10.000, por – Cruzeiros 1.000,00 ou 
fração.................................................... 6,00 

IV – De mais de Cruzeiros10.000,00 até 
Cr$ 100.000,00 por Cr$ 1.000,00 ou 
fração.................................................... 7,00 

V – De mais de Cruzeiros100.000,00, por 
Cruzeiros 1.000,00 ou fração............... 8,00 
 
Alteração 35ª: 
O art. 2º passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 2º Alfândegas (taxas relativas aos 

serviços de corretores de navios): 
 

I – Arquivamento de livrose papéis........... 20,00 
II– Busca nos livros findos ou papéis 

arquivados:  
 De mais de cinco anos, um ano........... 10,00 
 De mais de um até cinco anos............. 20,00 
 De mais de cinco anos, por 

qüinqüênio ou fração............................ 20,00 
III – Certidão de qualquer livro finda ou 

documento arquivado, por fôlha além-
da busca............................................... 20,00 

IV – Registro:  
 a) de comunicaçãoo do exercício de 

navios................................................... 20,00 
 b) de laudo de vistoria.......................... 20,00 

 
NOTA 

 
Se fôr indicado o ano, a  

cobrança da busca será feita com 
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o abatimento de 50% (cinqüenta por cento). 

Alteração 36ª: 
Fica elevado para Cr$ 5.000,00 o limite de que 

trata a nota 4ª do art. 4º. 
Alteração 37ª: 
Os artigos 7º e 8º passam a vigorar como um 

só artigo, com a seguinte redação: 
"Art. 7º – Autenticação de documentos, 

inclusive cópias de plantas ou mapas e reprodução 
fotográfica, nas repartições públicas, por documentos 
– Cr$ 10,00". 

Alteração 38ª: 
A nota do artigo 11 fica substituída pela 

seguinte: 
"O sêlo dêste artigo será pago por "verba 

especial" (Cap. IV, Sec. I, das Normas Gerais), nas 
listas diárias das operações cambiais de compra e 
venda, onde será discriminado o impôsto devido em 
cada operação". 

Alteração 39ª: 
O art. 12 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 12 – Capitanias dos Portos (taxas 

especiais): 
I – Averbação lançada na provisão ou título de 

inscrição de embarcação – Cr$ 5,00. 
II – Certificado: 
a) de arqueação – Cr$ 20,00. 
b) Internacional de borda livre – Cr$  

15,00. 
III – Inscrição de embarcação nacional de 

menos de 20 toneladas brutas – Cr$ 5,00. 
IV – Inscrição em exames a serem  

prestados para o exercício de profissão  
que exija a expedição de titulo, carta ou diploma – 
Cr$ 20,00. 

V – Licença: 
a) anual concedida a embarcação inscrita: 

Até 10 toneladas líquidas de arqueação – Cr$ 
10,00. 

De mais de 10 até 25 toneladas – Cr$ 20,00. 
De mais de 25 até 50 toneladas – Cr$ 30,00. 
De mais de 50 até 75 toneladas – Cr$ 40,00. 
De mais de 75 até 100 toneladas – Cr$ 60,00. 
Por tonelada que exceder de 100, líquidas, de 

arqueação – Cruzeiros 0,50. 
b) anual, concedida a embarcação registrada: 
Até 30 toneladas líquida de arqueação –  

Cr$ 20,00. 
De mais de 30 até 50 toneladas – Cr$ 30,00. 
De mais de 50 até 75 toneladas – Cr$ 40,00. 
De mais de 75 até 100 toneladas – Cr$ 60,00. 
Por tonelada que exceder de 100, líquidas, de 

arqueação – Cruzeiros 0,50. 
c) anual, concedida a estaleiros de construção 

naval Cruzeiros 200,00. 
d) anual, concedida a oficinas de construção 

naval – Cr$ 100,00. 
e) não especificada – Cruzeiros 10,00. 
VI – Passes de saída e embarcações de 

cabotagem e longo curso – Cr$ 20,00. 
VII – Registro: 
a) de embarcação nacional de mais de 20 

toneladas brutas – Cr$ 40,00; 
b) de título, carta ou diploma – Cr$ 5,00. 
VIII – Revalidação de título, carta ou 

documento expedidos por escola estrangeira –  
Cr$ 200,00. 

IX – Têrmo: 
a) de abertura nos livros de embarcação –  

Cr$ 10,00. 
b) de encerramento nos mesmos, por fôlha – 

Cr$ 0,50; 
c) de vistoria, procedida em embarcações – 

Cr$ 50,00. 
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NOTA 
 

Está isento o têrmo de vistoria em 
embarcações empregadas na pequena cabotagem. 

Arteração 40ª: 
Os artigos 20 e 23 passam a vigorar como um 

só artigo, assim redigido: 
"Art. 20 – Certidões: 
I – De quitação de impostos ou taxas federais -

- Cr$ 50,00. 
II – Não especificadas, expedidas por 

repartições públicas, por fôlha – Cr$ 20,00. 
 

NOTAS 
 

1ª Nenhuma certidão deve ser dada pelas 
repartições federais, sem prévio requerimento. 

2ª Estão isentas: 
a) as certidões de depósito (uma para o 

Departtamento do Trabalho e outra para o 
empregador), expedidas por fôrça do art. 36, 
parágrafo 5º, primeira parte, do Decreto nº 24.637, 
de 10 de julho de 1934; 

b) as certidões "ex-officio" para aposentadoria 
e pensões; 

c) as certidões "ex-officio" passadas no 
interêsse da Justiça e da Fazenda Federal; 

d) as certidões para habilitação de herdeiros 
de praças à pensão instituída pelos Decretos-leis ns. 
4.819, de 8 de outubro de 1942 e 4.839, de 16 de 
outubro de 1942". 

Alterações 41ª: 
Os artigos 29, 30 e 31 passam a vigorar como 

um só artigo, com a seguinte redação: 
"Art. 29 – Concessões (Verba): 
I – De entrepostos particulares e de trapiches 

alfandegados – Cr$ 1.000,00. 
II – De privilégio que não forem de invenção, 

por decênio Cruzeiros 2.000,00. 

III – De regalias de paquete: 
Até 3.000 toneladas liquidas – Cr$ 1.000,00. 
De mais de 3.000 até 5.000 toneladas líquidas 

– Cr$ 2.000,00. 
De mais de 5.000 até 10.000 toneladas 

líquidas – Cr$ 3.000,00. 
De mais de 10.000 toneladas líquidas – Cr$ 

4.000,00. 
 

NOTA 
 

O sêlo de que trata o item III será pago em 
dôbro no caso previsto no art. 5º, § 1º do Decreto-lei 
n° 5.406, de 14 de abril de 1943". 

Alteração 42ª: 
Fica substituído pelo seguinte o artigo 38: 
Art. 38. Contratos de compra e venda de bens 

móveis, excetuados os realizados entre 
comerciantes e produtores, inclusive industriais, para 
fins mercantis. 

 
NOTAS 

 
1ª Se não fôr firmado contrato na venda de 

mercadoria a prestação, o sêlo será devido e pago 
na segunda via dos recibos, a qual ficará arquivada 
em poder do vendedor para fins de fiscalização. 

2ª No caso da nota anterior, se não houver 
recibo ou quando a quitação fôr passada em 
duplicata de fatura ou outro papel representativo da 
venda, o sêlo será pago na ficha de lançamento ou 
no fólio dó "Diário", da escrita do vendedor. 

3ª O vendedor declarará nas vias das 
quitações expedidas a importância do sêlo  
pago na segunda via ou no lançamento de 
contabilidade, sem o que ficarão aquelas também 
sujeitas ao impôsto. 

4ª Na permuta, o sêlo será calculado sôbre o 
bem de maior valor; se não Pôr declarado o valor, 
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o sêlo será pago por estimativa. 
5ª Não se reputará transmissão de bens, para 

efeitos fiscais, a incorporação do patrimônio de uma 
associação profissional ao da entidade sindical, ou 
das entidades aludidas entre si. 

6ª Estão isentos: 
a) os contratos de compra e venda de 

mercadorias celebrados, sob a forma de pedidos, 
orçamentos, propostas ou ofertas, aceitos ou 
confirmados, entre comerciantes, industriais ou 
agricultores, para fins mercantis, desde que tais 
papéis não contenham condições ou obrigações 
outras que não as necessárias à determinação da 
mercadoria, preço, condições de pagamento e prazo 
de entrega, exceto quando ajuizados ou registrados 
no Registro de Títulos e Documentos; 

b) os contratos de compra e venda de 
mercadorias celebrados, sob a forma de pedidos, 
orçamentos, propostas ou ofertas, aceitos ou 
confirmados, entre construtores e firmas 
fornecedoras, observadas as mesmas restrições e 
exceção da alínea anterior; 

c) os pedidos de mercadorias encaminhados 
pelos viajantes ou representantes aos estabelecimentos 
comerciais ou industriais que representam: 

d) as operações de compra e venda de pedras 
preciosas entre garimpeiro matriculado e compra-dor 
autorizado; 

e) as escrituras ou têrmos de incorporação ou 
doação de bens às universidades oficiais ou 
equiparadas". 

Alteração 43ª 
Ficam substituídos pelos seguintes o art. 40 e 

suas notas: 
"Art. 40 Contratos de construção, sob qualquer 

modalidade. 
 

NOTAS 
 

1ª O impôsto será também devido,  
quando se tratar de contra- 
 

to verbal ou de acréscimo ao valor ajustado, sôbre as 
importâncias recebidas ou creditadas. 

2ª No caso da nota 1ª, o sêlo será pago na 
segunda via das quitações, que ficará arquivada em 
poder do construtor para fins de fiscalização, ou, não 
havendo quitação, na ficha do lançamento ou no fólio 
do "Diário" da escrita do construtor. 

3ª O construtor declarará nas vias das 
quitações expedidas a importância do sêlo pago na 
segunda via, sem o que ficarão aquelas também 
sujeitas ao impôsto. 

4ª É isento o contrato de construção em que o 
construtor (pessoa física) apenas forneça o próprio 
trabalho. 

5ª Nos contratos de construção por 
administração, o sêlo incidirá sôbre as importâncias 
efetivamente entregues, pagas ou creditadas ao 
construtor pelo proprietário". 

Alteração 44ª: 
Os artigos 41 e 42 passam a vigorar como um 

só artigo, assim redigido: 
"Art. 41 Contratos: 
I – De operações a prazo, de compra e venda 

de título públicos ou não, cotados em bôlsa, e de 
metais preciosos – por Cruzeiros 1.000,00 ou fração, 
2,00. 

II – De operações a têrmo, de mercadorias, 
quando realizados por intermédio de corretor – por 
Cr$ 1.000,00 ou fração, 2,00. 

 
NOTAS 

 
1ª No caso do item I, o impôsto será pago pelo 

corretor, no ato da lavratura do têrmo, na margem do 
protocolo. 

2ª – No caso do item II, o impôsto será  
pago pelo vendedor, no respectivo contrato,  
devendo o corretor certificar no protocolo o 
pagamento do sêlo. 
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3ª Os arrecadadores do Impôsto de operações 

a têrmo (art. 5º do Decreto nº 17.537, de 10 de 
novembro de 1926) comunicarão à Diretoria das 
Rendas Internas, para fins estatísticos, até o dia 10 
de cada mês, o total do sêlo pago nos contratos 
realizados no mês anterior". 

Alteração 45ª: 
Fica substituído pelo seguinte o art. 45. 
"Art. 45 – Departamento Nacional de Saúde 

(taxas especiais): 
I – Anotações: 
a) de firmas – Cr$ 100,00. 
b) de qualquer natureza, não especificadas – 

Cr$ 200,00. 
II – Autorização: 
a) para fabrico e venda de produtos oficinais, 

equiparados a oficinais e químicos – Cruzeiros 
1.000,00; 

b) para funcionamento de consultório de 
cirurgião dentista e dentista prático licenciado – Cr$ 
500,00. 

III – Concessão de modificação de fórmula, 
forma farmacêutica e nome do produto – Cruzeiros 
300,00. 

IV – Exame médico em estrangeiros (Dec. nº 
3.010, de 20 de agôsto de 1938), por pessoa 
examinada – Cr$ 200,00. 

V – Licença: 
a) inicial para funcionamento de laboratório de 

especialidades farmacêuticas, produtos químicos e 
de toucador Cr$ 1.000,00. 

b) inicial para funcionamento de laboratório de 
antisséticos, desinfetantes e produtos de higiene – 
Cr$ 600,00. 

c) inicial para funcionamento de depósitos de 
especialidades ou produtos referidos nas alíneas a e 
b supra – Cr$ 1.500,00; 

b) inicial para funcionamento de farmácia – 
Cr$ 1.000,00; 

e) inicial para funcionamento de drogaria – Cr$ 
2.000,00; 

f) inicial para funcionamento de oficinas de 
prótese – Cruzeiros 500,00; 

g) inicial para funcionamento de depósito, 
escritório ou qualquer estabelecimento que  
negocie com artigos odontológiocos – Cruzeiros 
1.000,00; 

h) inicial a laboratório para manipular  
produtos com substâncias entorpecentes – Cr$ 
1.000,00. 

i) inicial para importar, exportar ou re-exportar 
substâncias entorpecentes ou produtos que as 
contenham – Cr$ 2.000,00; 

j) inicial para fabricar, extrair, transformar ou 
purificar substâncias entorpecentes – Cr$ 3.000,00; 

k) de especialidade farmacêutica – Cr$ 
1.500,00; 

l) de ligas e metais não preciosos para o uso 
em odontologia – Cr$ 1.000,00; 

m) para funcionamento de gabinete de 
aparelhos de Raios-X e laboratórios de  
pesquisas e análises clínicas relacionadas com  
os casos específicos da profissão odontológica –  
Cr$ 500,00; 

VI – Pedidos: 
a) da autorização a que se refere a alínea a do 

inciso II – Cr$ 500,00; 
b) de autorização para fabrico e venda de 

antisséticos, desinfetantes, produtos químicos, de 
higiene e de toucador – Cruzeiro 500,00; 

c) de licenciamento de especialidade 
farmacêutica de qualquer natureza - Cr$ 500,00; 

d) de licenciamento de ligas e metais  
não preciosos para uso em odontologia – Cr$ 
500,00; 

e) de revalidação de licença de especialidade 
farmacêutica de qualquer natureza – Cruzeiros 
300,00; 

f) de revalidação de licença de qualquer outra 
natureza – Cr$ 500,00; 
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g) de modificação de fórmula, forma 

farmacêutica e nome de produto – Cr$ 500,00; 
VII – Revalidação: 
a) de licença para funcionamento de ervanaria 

– Cruzeiros 500,00; 
b) da licença referida na alínea a do inciso V – 

Cr$ 500,00; 
c) da licença referida na alínea b do inciso V – 

Cr$ 300,00; 
d) da licença referida na alínea c do inciso V – 

Cr$ 1.000,00. 
e) da licença referida na alínea d do inciso V – 

Cr$ 500,00; 
f) da licença referida na alínea e do inciso V – 

Cr$ 1.000,00; 
g) anual da autorização prevista na alínea b do 

inciso II – Cr$ 300,00; 
h) anual da licença referida na alínea f do 

inciso V – Cr$ 300,00; 
i) anual da licença referida na alínea g do 

inciso V – Cr$ 500,00; 
j) anual da licença referida na alínea h do 

inciso V – Cr$ 500,00; 
k) anual da licença referida na alínea i do 

inciso V – Cruzeiros 1.000,00; 
l) anual da licença referida na alínea j do insivo 

V – Cruzeiros 1.500,00; 
VIII – Rubrica em livros: 
a) de até 200 fôlhas – Cr$ 100,00; 
b) de mais de 200 fôlhas – Cr$ 200,00. 
IX – Transferências: 
a) de responsabilidade de qualquer 

estabelecimento – Cruzeiros 300,00; 
b) de propriedade de qualquer 

estabelecimento – Cr$ 500,00; 
c) de responsabilidade de fabricação de 

qualquer produto – Cr$ 200,00; 
d) de propriedade da licença de qualquer 

produto – Cruzeiros 300,00; 
e) de local de laboratório ou drogaria – Cr$ 

1.000,00; 
f) de local de outros estabele- 

 

cimentos – Cr$ 500,00. 
X – Visto: 
a) em guias de embarque – Cr$ 5,00; 
b) em relação de especialidades farmacêuticas 

licenciadas – Cr$ 20,00. 
XI – Vistoria ou conferência de substâncias 

entorpecentes, ou produtos que as contiverem, 
importadas, exportadas ou reexportadas, em 
armazéns alfandegários – Cr$ 300,00. 

 
NOTA 

 
– A estampilha será inutilizada: 
a) nos atos referidos no inciso VII, pelo 

interessado, no próprio requerimento; 
b) nos demais atos, pelo funcionário ou 

autoridade competente para emití-los". 
Alteração 46ª: 
Os artigos 51, 52, 53 e 54 passam a vigorar 

como um só artigo, com a seguinte redação: 
"Art. 51 – Endossos: 
I – De cheques, letras de câmbio,  

notas promissórias e outros títulos em moeda 
estrangeira. 

II – De quaisquer títulos, depois do 
vencimento. 

III – De conhecimento de carga com valor 
declarado. 

IV – De Warrants, quando destacados do 
conhecimento de depósito. 

 
NOTAS 

 
1ª O sêlo de que trata o item IV é  

devido sempre quê o endôsso, embora em  
branco, houver sido feito, para garantia de 
empréstimo, desconto ou outra operação de crédito, 
ainda que o conhecimento não tenha sido separado 
do Warrant. 

2ª Estão isentos: 
a) no caso do item I, o primeiro endôsso de 

título que tenha pago sêlo proporcional, des- 
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de que não seja feito em branco, e o endôsso feito 
pelo estabelecimento bancário comprador, das 
cambiais emitidas pelos exportadores; 

b) no caso do item II, o endôsso mandato. 
Alteração 47ª: 
Fica substituído pelo seguinte o artigo 68; 
Art. 68. Junta de Corretores de Mercadorias do 

Distrito Federal (taxas especiais): 
I – Arquivamento de qualquer documento ou 

livro – Cr$ 20,00. 
II – Buscas nos livros findos ou papéis 

arquivados: 
de mais de 6 meses até 1 ano Cr$ 10,00; 
de mais de 1 até 5 anos – Cr$ 20,00; 
de mais de 5 anos, por qüinqüênio ou fração – 

Cr$ 20,00. 
III – Certidão: 
a) de cotação média semanal, por semana e 

por espécie de mercadoria: 
Até 6 meses – Cr$ 10,00. 
De mais de 6 meses, por semana – Cr$ 20,00; 
b) De qualquer cotação: 
Registrada dentro de um período de 12 meses 

– Cr$ 10,00. 
De mais de 12 meses – Cruzeiros 20,00; 
c) Extraída de qualquer livro findo ou 

documento arquivado na Junta (Seção Administrativa 
dos Corretores de Mercadorias do Departamento 
Nacional de Indústria e Comércio), por fôlha – Cr$ 
20,00. 

d) não especificada por fôlha Cr$ 20,00. 
IV – Certificados: 
a) de classificação de mercadorias em solução 

dos contratos de operações a têrmo – Cruzeiros 
5,00; 

b) de qualidade, procedência e pêso de 
qualquer espécie de mercadorias – Cr$ 10,00; 

c) de têrmo de compromissos de corretor de 
mercadorias e de aprovação e nomeação de 
prepostos – Cr$ 30,00. 

V – Laudo de verificação de qualidade de 
mercadorias pela confrontação com tipos oficiais 
devidamente arquivados, de operações não 
realizadas por intermédio de corretor de mercadorias 
por espécie de mercadorias – Cr$ 50,00. 

VI – Portarias de licença concedida aos 
corretores de mercadorias, por período de 3 meses 
ou fração – Cr$ 20,00. 

VII – Registro do laudo da comissão de 
vistorias – Cr$ 10,00. 

 
NOTA 

 
Se fôr indicado o ano, a cobrança da busca de 

que trata o item II será feita com o abatimento de 
50% (cinqüenta por cento). 

Alteração 48ª: 
São acrescentadas ao art. 69 as seguintes 

notas: 
"3ª Na hipótese da letra "a" da nota 2ª e quando 

não houver interferência de estabelecimento bancário, 
o impôsto será pago na ficha de contabilidade ou no 
fólio do "Diário" da escrita do importador, salvo se se 
tratar de particular ou importador, não registrado na 
repartição aduaneira, caso em que o sêlo será pago na 
fatura ou outro documento recebido do exterior que 
declare o valor líquido da importação (via destinada à 
repartição aduaneira)”. 

"4ª Para efeito de cálculo do sêlo, no caso da 
letra a da nota 2ª a conversão em cruzeiros do valor 
em moeda estrangeira será feita com base na taxa 
média de câmbio do mês anterior na categoria e 
moeda respectivas, incluídos quaisquer ágios e 
sobre-taxas apurados pela Superintendência da 
Moeda e do Crédito": 
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Alteração 49ª: 
É substituída pela seguinte a nota 1ª do art. 

81: 
"1ª O impôsto será pago pelo beneficiário na 

própria ordem, ao ser cumprida, ou pelo creditador, 
na ficha de contabilidade ou no fólio do "Diário", 
quando a importância fôr creditada em conta". 

Alteração 50ª: 
Acrescente-se à nota 1ª do artigo 82 a 

seguinte alínea: 
"d) quando se tratar de lançamento referente a 

importação de mercadoria, cujo ato e valor já 
estejam compreendidos na tributação do artigo 69". 

Alteração 51ª: 
Acrescente-se à Nota 2ª do art. 83 da Tabela 

da Lei do Sêlo: 
t) contratos de locação de serviços das 

agências de publicidade do País; 
u) as autorizações ou pedidos de inserção de 

publicidade em jornais, revistas, estações de rádio, 
de televisão e semelhantes". 

Alteração 52ª: 
O art. 93 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 93. Procurações e subestabelecimentos, 

com a cláusula "in rem propriam" ou cláusula 
equivalente. 

 
NOTAS 

 
1ª Equipara-se a procuração em causa própria, 

para efeito da incidência do impôsto, a que conferir 
poderes irrevogáveis fora dos casos previstos nos itens 
II e III do artigo 1.317 do Código Civil. 

2ª As procurações em causa própria  
ou com poderes irrevogáveis para vender  
móveis ou imóveis, por prazo indeterminado,  
ficam equiparadas, para efeitos fiscais, à 
 

promessa de compra e venda, bem como as 
mesmas, por prazo determinado quando êste fôr 
superior a 12 meses". 

Alteração 53ª: 
O art. 99 passa a vigorar com a seguinte 

redação, mantidas as respectivas notas e 
acrescentadas à nota 5ª as alíneas h e i; 

"Art. 99. Recebimentos superiores a Cr$ 
100,00 feitos por estabelecimento bancário – 
Cruzeiro 3,00. 
 

NOTAS 
 
5ª Estão isentos: 
 
h) os recebimentos e lançamentos relativos à 

cobrança de contas, desde que nas. mesmas já 
tenha sido pago o sêlo previsto no art. 100 desta 
tabela. 

i) os recebimentos e lançamentos relativos a 
depósitos em conta corrente e ordens de pagamento, 
de valor até Cr$ 2.000,00. 

Alteração 54ª: 
Ficam substituídas a tarifa do artigo 100, a 

nota 10ª e sua letra "a", e restabelecida e letra "m" 
da nota 8ª e acrescentadas à mesma nota, as 
alíneas "r" e "s", tudo como se segue: 

"De mais de Cr$ 100,00 até Cruzeiros 500,00 
– Cr$ 2,00. 

De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 5.000,00 – Cr$ 
3,00. 

De mais de Cr$ 5.000,00 por Cr$ 5.000,00 ou 
fração – Cr$ 7,00". 

 
"10ª – A título de quitação de despesa de 

hospedagem, será cobrado o sêlo de Cr$ 3,00 
atendido o seguinte: 
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a) o sêlo será devido pelos proprietários das 

hospedarias – (hotéis, pensões e estabelecimentos 
semelhantes) – relativamente a cada saída de 
hóspede, quando a despesa exceder de Cr$ 100,00". 

 
m) os recibos passados em papéis nos quais 

tenha sido pago o sêlo proporcional, bem como as 
quitações decorrentes de contratos em que tenha 
sido pago o mesmo sêlo, desde que tais quitações 
declarem essa circunstância". 

 
r) vias de recibo, excedentes da primeira, 

passado a repartições públicas, desde que o 
funcionário nelas anote, que o pagamento do sêlo foi 
feito na 1ª via. 

 
"s) os recibos decorrentes de pagamento de 

contribuições, subvenções e auxílios consignados 
nos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios". 

Alteração do 55ª: 
O art. 102 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 102. Recibos ou declarações 

equivalentes, de mercadorias recolhidas a armazéns 
de depósitos, com valor declarado". 

 
NOTAS 

 
1ª – O sêlo dêste artigo será pago na segunda 

via do recibo ou papel equivalente, a qual ficará 
arquivada no armazém para efeito de fiscalização. 

2ª – O responsável pelo armazém declarará 
nas vias dos papéis expedidos a importância do sêlo 
pago na segunda via, sem o que ficarão aquelas 
também sujeitas ao impôsto". 

Alteração 56ª: 
É acrescentada ao artigo 108 a seguinte nota, 

passando a atual a nota primeira: 
"2ª – Quando se tratar de aumento de capital, 

o impôsto será calculado sôbre o valor do aumento". 
Alteração 57ª: 
Ficam substituídas pelas seguintes as notas 

gerais 2ª e 4ª e as tarifas e taxas dos itens I, II e V, 
do artigo 109: 

"2ª – O recolhimento do impôsto inclusive o 
que fôr devido posteriormente, de acordo com as 
notas aos números de incidência dêste artigo, será 
feito onde o segurador tiver sede, por "verba 
especial", na forma do artigo 30 das Normas Gerais, 
devendo as fôlhas destacadas do livro próprio ser 
visadas, antes do recolhimento, pela Fiscalização do 
Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização". 

"4ª – Para obtenção do "visto" referido na nota 
2ª, as fôlhas destacadas do livro de "verba especial", 
deverão ser apresentadas à Fiscalização até 15 dias 
antes de expirar o prazo aludido na nota 3ª". 

"I – Seguros de vida, pecúlios, rendas, dotes, 
anuidades, capitalização e congêneres: 

Até Cr$ 300,00 – Cr$ 3,00. 
De mais de Cr$ 300,00 até Cruzeiros 600,00 – 

Cr$ 4,50. 
De mais de Cr$ 600,00 até Cruzeiros 1.000,00 

– Cr$ 5,50. 
De mais de Cr$ 1.000,00, por Cruzeiros 

1.000,00 ou fração – Cr$ 5,00. 
II – Seguros de acidentes pessoais, não 

especificados: 
Até Cr$ 50,00 – Cr$ 3,00. 
De mais de Cr$ 50,00 até Cr$ 100,00 – Cr$ 

4,50. 
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De mais de Cr$ 100,00, por Cruzeiros 100,00 

ou fração Cruzeiros 3,30. 
 
V – Seguros não especificados: Até Cr$ 25,00 

– Cr$ 3,50. 
De mais de Cr$ 25,00 até Cruzeiros 50,00 – 

Cr$ 5,50. 
De mais de Cr.$ 50,00, por Cruzeiros, 50,00 

ou fração – Cr$ 4,50. 
Alteração 57ª: 
Substituam-se no art. 110, a nota 1ª e a alínea 

"a" da nota 5ª pelas seguintes: 
"1º O sêlo será calculado, de acôrdo com o art. 

40, das Normas Gerais: 
a) na constituição da sociedade – sôbre o 

capital; 
b) no distrato, liquidação ou dissolução – sôbre 

a quantia que se repartir pelos sócios ou acionistas; 
c) na alteração ou prorrogação – sôbre 

qualquer entrada ou aumento e sôbre qualquer 
retirada de capital; 

d) na fusão – sôbre o capital da nova 
sociedade; 

e) na incorporação – sôbre o capital 
incorporado; 

f) na amortização de ações (artigo 18 do 
Decreto-lei nº 2.627, de 1940) – sôbre o valor das 
ações amortizadas". 

"a) nos casos de aumento de capital de 
amortização de ações, antes do arquivamento da Ata 
da assembléia que aprovou o aumento ou a 
amortização". 

Alteração 58ª: 
Ficam suprimidos os artigos 3º – 5°– 6º – 9º –10 

–13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22–24–25–32–33–
34 – 37 – 46 – 47 – 55 – 56 – 57– 58 – 59 –61 – 62 – 
65 – 66 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 77 – 78 – 79 
 

– 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 95 – 96 – 
97 – 98 – 101 – 103 – 105 – 106 – 107 – 111 – 112 
113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 121 e 123, da 
tabela e respectivas notas. 

Art. 2º Fica abolido o uso do papel selado 
instituído pelo Decreto nº 5.049, de 22 de dezembro 
de 1939. 

Art. 3º E suprimido o art. 3º do Decreto-lei nº 
1.726, de 1º de novembro de 1939. 

Art. 4º Fica extinta a taxa de Educação e 
Saúde criada pelo Decreto nº 21.335, de 29 de abril 
de 1932, alterado pela legislação posterior. 

§ 1º Da arrecadação total do Impôsto do Sêlo 
são reservadas 10% (dez por cento) para 
constituição do fundo especial de Educação e  
Saúde a que se refere o art. 2º do Decreto nº  
21.335, citado, mantida a anterior proporcionalidade 
para a distribuição das cotas destinadas às 
entidades até então atendidas com os recursos da 
taxa extinta. 

§ 2º No exercício de 1959, as dotações 
orçamentárias, decorrentes da vinculação da extinta 
taxa de Educação e Saúde, serão suplementadas na 
proporção da vinculação anterior, até o montante da 
arrecadação do fundo a que se refere o parágrafo 1º 
dêste artigo. 

Art. 5º Os que na data da vigência desta lei 
possuírem estampilhas da taxa de Educação e 
Saúde e do Sêlo Penitenciário da taxa de Cr$ 0,10 
(dez centavos), poderão utilizá-las até cento e vinte 
dias do início da vigência desta lei, no 
estampilhamento de papéis sujeitos ao impôsto do 
sêlo. 

Parágrafo único – Decorrido o prazo fixado 
neste artigo, as coletorias federais trocarão os papéis 
selados, os selos penitenciários e de Educação e 
Saúde por selos comuns. 
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Art. 6º Os artigos. 8º; 12 e 14. e seus §§ 1º e 

3º, do Decreto-lei nº 607, de 10 de agôsto de 1938, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8º O prazo para pedidos de 
reconsideração a qualquer dos Conselhos será de 
vinte dias, contados da data da intimação dos 
interessados". 

"Art. 12. A decisão de primeira instância 
favorável às partes, ou que desclassifique a infração 
capitulada no processo, qualquer que seja a lei ou 
regulamento fiscal, obriga a recurso ex.offício, salvo 
se a importância total em litígio não exceder de Cr$ 
10.000,00 (dez mil cruzeiros), ou se a decisão fôr 
proferida, em Comissão de Tarifa, sôbre 
desclassificação ou valor de mercadorias". 

"Art. 14. Sob pena de perempção, o recurso 
voluntário será interposto dentro de vinte dias úteis, 
contados da intimação, mediante prévio depósito da 
quantia exigida. 

§ 1º Quando a importância total em litígio 
exceder de Cruzeiros 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 
permitir-se-á, para interposição do recurso voluntário, 
fiança idônea, cabendo ao chefe da repartição julgar 
da idoneidade do fiador. O despacho que autorizar a 
lavratura do têrmo marcará o prazo, entre cinco e 
dez dias, para a sua assinatura. 

 
§ 3º Se o primeiro fiador não fôr julgado idôneo, 

o contribuinte poderá, depois de devidamente, intimado 
e dentro de prazo igual ao que restava quando 
protocolada a respectiva petição, indicar mais um, 
segundo e um terceiro fiadores, não se admitindo 
depois dessas, nova indicação. 

Art. 7º Considerar-se-ão sem efeito os recursos 
ex-officio já interpostos pelas autoridades  julgadoras de 
primeira instância em razão de decisão favorável às par- 
 

tes, nos processos cujo valor em litígio não atinja o 
limite de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) e que 
ainda não tenham sido objeto de julgamento dos 
Conselhos. 

Art. 8º Os recursos interpostos à instância 
superior contra decisão proferida em processos 
fiscais poderão versar apenas sôbre parte da quantia 
exigida, desde que o interessado o declare, em 
requerimento, à repartição arrecadadora local. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste 
artigo, o contribuinte deverá pagar no prazo legal a 
parte não litigiosa, cabendo, quanto à quantia objeto 
de discussão, o depósito ou fiança, obedecidas as 
exigências legais. 

Art. 9º Os débitos resultantes de processos 
instaurados por infração de regulamentos dos 
impostos internos, e superiores a Cr$ 100.000,00, 
poderão ser pagos em parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, até o máximo de seis, desde que os 
interessados o requeiram à repartição arrecadadora 
local dentro do prazo previsto para o cumprimento da 
decisão da primeira instância. 

Parágrafo único – Desatendido o pagamento 
de duas prestações sucessivas, vencer-se-ão 
automàticamente as demais, devendo a repartição 
providenciar a cobrança executiva do restante do 
débito, na forma da legislação em vigor. 

Art. 10. Aplicam-se a todos os tributos, 
excetuados aquêles que possuam disposição 
semelhante em sua legislação específica, as normas 
e sanções estabelecidas na Consolidação das Leis 
do Impôsto de Consumo, relativas à inscrição e 
cobrança das dívidas fiscais cujo valor não tenha 
sido pago ou depositado nos prazos legais. 

Art. 11. São dispensados do pagamento de 
qualquer penalidade e do impôsto respectivo aquê- 
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les que, em qualquer instância, respondam a 
processos fiscais, pendentes de solução ou já 
julgados, instaurados por infração de dispositivos de 
incidência da Consolidação das Leis do Impôsto do 
Sêlo ora suprimidos. 

Parágrafo único. Os processos a que se refere 
êste artigo deverão ser restituídos à repartição de 
origem para fim de arquivamento. 

Art. 12. O Poder Executivo dará nova 
publicação à Consolidação das Leis do Impôsto do 
Sêlo, com as disposições desta lei e outras em vigor, 
podendo, para êsse fim, reagrupar os artigos, rever 
as remissões em geral, bem como adotar as 
providências necessárias à harmonização dos textos 
legais consolidados e a consolidar. 

Art. 13. Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei entrará em vigor em 1º de 
janeiro de 1959. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO (para 
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, declaro a 
V. Ex.ª e ao Senado que votei contra o projeto porque 
dentro da orientação do Partido Socialista Brasileiro, o 
aumento de impôsto, no momento presente, não tem 
finalidade econômica, ao contrário, acarreta grande 
prejuízo social. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de voto 
de V. Ex.ª constará da Ata dos nossos trabalhos. 

O SR. CARLOS LINDENBERG (para 
declaração de voto): – Sr. Presidente solicito de V. 
Ex.ª faça constar da Ata dos nossos trabalhos que 
votei contra o projeto, pelos mesmos motivos que 
manifestei com referência ao projeto do Impôsto  
de Consumo. Entendo que o povo brasileiro não 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

mais suporta aumento de impostos. O presente 
aumento prejudicará profundamente os Estados, 
tirando-lhes qualquer possibilidade de novas 
tributações. 

Como a situação dos Estados é difícil, 
financeiramente, não poderia, com a 
responsabilidade que terei dentro de pouco tempo, 
de governar um Estado da Federação, apoiar de 
forma, alguma, semelhante projeto. 

Essa a minha declaração de voto, que peço à 
Presidência faça constar da Ata. (Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Carlos Lindenberg, o 
Sr. Apolônio Salles, deixa, a Presidência, assumindo-
a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Alô Guimarães, para declaração de 
voto. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES (para declaração 
de voto) (*): – Sr. Presidente, declaro que votei 
contra o projeto, por considerá-lo inconstitucional e 
contrário aos interêsses da economia brasileira. 

As razões que ditaram meu voto contrário ao 
projeto que altera a legislação do Impôsto de 
Consumo são idênticas às que me levam a rejeitar a 
proposição que modifica a Consolidação das Leis do 
Impôsto do Sêlo. Dei êsse voto na Comissão de 
Economia e, coerente, votei, também em Plenário, 
pela rejeição da matéria: (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – As declarações dos 
nobres Senadores constarão da Ata. 

O projeto vai à sanção. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 174, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 586, de 1958, do Sr. 
Gilberto Marinho e outros Srs. Senadores, 
aprovado na sessão de 18 do mês em curso), 
dependendo de pareceres das Comissões: de 
Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil, e 
de Finanças. 

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

a discussão.(Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 174, DE 1958 

 
(Nº 2.386-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera o quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional do Rio Grande do Sul. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São extintos, no Quadro da 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul, 1 (um) cargo isolado de 
provimento efetivo de Zelador, padrão K, e 1 
(uma) função gratificada de Chefe de Seção, 
símbolo FG-4. 

Art. 2º São criados no mesmo Quadro 2 (dois) 
cargos isolados de provimento efetivo de Taquí- 
 

 

grafo, padrão O, e 3 (três) funções gratificadas, 
símbolo FG-4, sendo 1 (uma) de Secretário do 
Corregedor e 2 (duas) de Chefe de Cartório, bem 
como 1 (uma) outra de Zelador, símbolo FG-7. 

Art. 3º Os funcionários da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul 
servirão também, quando designados pelo 
Presidente do Tribunal, nas Zonas Eleitorais. 

Art. 4º Para ocorrer às despesas decorrentes 
da presente lei no exercício corrente, é o Poder 
Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – 
Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul, o crédito especial de Cr$ 120.000,00 
(cento e vinte mil cruzeiros). 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 167, de 1958, que altera o Quadro da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
artigo 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 587, de 1958, do Sr. Waldemar 
Santos, aprovado na sessão de 18 do mês em 
curso), dependendo de pareceres das Comissões: 
de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

pareceres que vão ser lidos. 
São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
NS. 672 E 673 DE 1958 

 
Nº 672, DE 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça  

ao Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 
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1958, que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Piauí e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Precedido de mensagem do respectivo 

Presidente, o projeto em estudo altera o Quadro da 
secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, criado 
pela Lei nº 486, de 14 de novembro de 1948 e 
modificado pela Lei nº 2.358, de 2 de dezembro de 1954. 

O Tribunal em questão, incluído atualmente no 
grupo B-1, das categorias em que se dividem os órgãos 
regionais da Justiça Eleitoral, se encontra a braços com 
ponderável sobrecarga de trabalho, decorrente do 
aumento do número de eleitores. Necessita, por isso, 
da ampliação de seus serviços auxiliares para o que 
enviou a devida, solicitação ao Congresso Nacional. 

A proposição, no que tange à iniciativa, está de 
acôrdo com as prescrições constitucionais atinente à 
espécie, razão por que opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1958 
– Daniel Krieger, Presidente em exercício – Lima 
Guimarães, Relator – Gilberto Marinho – Argemiro de 
Figueiredo – Jorge Maynard – Attílio Vivacqua – 
Gaspar Velloso. 

 
Nº 673, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 167, de 1958. 
 
Relator: Sr. Mathias Olympio. 
O presente projeto, oriundo do Poder 

Judiciário, visa a alterar o Quadro da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 

A Comissão de Justiça e Serviço Público 
opinaram, pela sua aprovação, tendo em conta o 
aumento de encargos eleitorais atribuídos a êsse órgão 
do Poder Judiciário. 

 

No que concerne à despesa que o projeto 
acarreta, é o Poder Executivo autorizado a abrir ao 
Poder Judiciário – Justiça Eleitoral, Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí, o crédito especial de Cruzeiros 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Tal despesa, como se observa, é mera 
decorrência das necessárias alterações que o projeto 
objetiva. 

Opinamos, pois, pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 22 de dezembro 

de 1958 – Vivaldo Lima, Presidente em exercício 
– Mathias Olympio, Relator – Ary Vianna – 
Francisco Gallotti – Daniel Krieger – Lameira 
Bittencourt – Othon Mäder – Gaspar Velloso – 
Lima Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
Comissão de Serviço Público Civil sôbre a matéria. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS (*): – Sr. 
Presidente, a Comissão de Serviço Público Civil, 
através do seu Relator, Senador Ary Vianna, 
formulou parecer, cuja leitura vou proceder, por se 
achar Sua Ex.ª ausente do recinto: 

(Lento): 
O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí 

encaminhou à consideração do Congresso Nacional 
projeto de lei, objetivando alterar, o quadro de sua 
Secretaria. 

Na Câmara dos Deputados, atendendo à 
praxe adotada para os demais tribunais do País, foi o 
projeto modificado, resultando, daí, a atual 
proposição que nos é dada a apreciar. 

A Comissão de Constituição e Justiça desta 
Casa, apreciando a matéria, aduziu seu ponto de vista, 
recomendando a aprovação do projeto. A necessidade 
de reestruturação administrativa dêsse ór- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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gão do Poder Judiciário, vista da ponderável 
sobrecarga de trabalho, resultante do aumento do 
número de eleitores, é medida que, 
indubitàvelmente, se impõe. 

As alterações que o projeto consubstancia, no 
que tange ao quadro de pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, encontram apoio 
no critério adotado para os demais tribunais eleitorais 
do País, reestruturados, recentemente, em bases de 
uniformidade administrativa. 

Assim, verificada a consonância das medidas 
que se contém no presente projeto, com as já 
mandadas adotar nos tribunais do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Amazonas, 
Paraíba e outros, opinamos pela sua aprovação. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores, que aprovam o 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 167, DE 1958 

 
(Nº 4.102-A, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral do Piauí e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral do Piauí, criado pela Lei 
 

 

Nº 486, de 14 de novembro de 1948, e modificado 
pela Lei nº 2.358, de 2 de dezembro no 1954, fica 
alterado nos têrmos desta lei e da tabela que a 
acompanha. 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente do 
Tribunal determinar a apostila dos títulos dos atuais 
servidores, em face da nova situação estabelecida 
por esta lei. 

Art. 2º As vagas da classe inicial da carreira de 
Oficial Judiciário serão providas: 

I – metade por ocupantes da classe final de 
carreira de Auxiliar Judiciário e metade por 
candidatos habilitados por concurso. 

II – o acesso obedecerá ao critério do 
merecimento absoluto, apurado na forma da 
legislação vigente. 

III – Fica extinta a carreira de Dactilógrafo e 
criada, com iguais atribuições, a de Auxiliar Judiciário 
escalonada nas classes G a H. 

Parágrafo único. Os atuais ocupantes efetivos 
da carreira de Dactilógrafo, observada a situação em 
que se encontram, serão aproveitados na de Auxiliar 
Judiciário. 

Art. 4º Ficam criados um cargo isolado de 
provimento efetivo, de Bibliotecário, padrão J, um da 
classe E, na carreira de Servente e dois da classe G, 
na carreira de Auxiliar Judiciário. 

Art. 5º É ainda criada a função gratificada de 
Secretário de Corregedor, símbolo F-G-5. 

Art. 6º Serão extintos, quando vagarem os 
cargos de extra-numerários, ficando vedada a 
admissão de novo pessoal dessa categoria funcional. 

Art. 7º Na nomeação, promoção, licença, 
exoneração, demissão, readmissão, readaptação e 
aposentadoria dos funcionários da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, serão aplica- 
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das, no que couberem, as normas do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952). 

Art. 8º Para atender, no corrente exercício, 
ao aumento de despesas decorrente desta  
lei, fica o Poder Executivo autorizado a 
 

 

abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral do Piauí, o crédito especial de Cr$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

  
TABELA A QUE SE REFERE ESTA LEI 

 
Número 

de 
cargos 

Cargo ou Carreira 
Símbolo 

Classe ou 
Padrão 

 
 
 
1 

 
Cargos isolados de provimento em Comissão 

 
Diretor de Secretaria........................................................................................................ 

 
 
 

PJ-5 
  

Cargos isolados de provimento efetivo 
 

 

1 Arquivista ........................................................................................................................ K 
1 Bibliotecário...................................................................................................................... J 
1 Porteiro............................................................................................................................. I 

  
Cargos de Carreira 

 

 

1 Oficial Judiciário............................................................................................................... N 
2 Oficial Judiciário............................................................................................................... M 
2 Oficial Judiciário............................................................................................................... L 
2 Oficial Judiciário............................................................................................................... K 
2 Oficial Judiciário............................................................................................................... J 
3 Oficial Judiciário............................................................................................................... I 
3 Auxiliar Judiciário............................................................................................................. H 
6 Auxiliar Judiciário............................................................................................................. G 
1 Contínuo........................................................................................................................... H 
1 Contínuo........................................................................................................................... G 
1 Servente........................................................................................................................... F 
2 Servente........................................................................................................................... E 
  

Funções Gratificadas 
 

 

1 Secretário do Presidente.................................................................................................. FG-4 
1 Secretário do Procurador Regional.................................................................................. FG-5 
1 Secretário do Corregedor................................................................................................. FG-5 
2 Chefe de Seção................................................................................................................ FG-5 
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Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 600, de 1958, do Sr. Lino de Mattos 
e outros Srs. Senadores, solicitando urgência, nos 
têrmos do artigo 156, § 4º, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 214, de 1958 
que aplica aos Prefeitos Municipais no que 
couberem, as disposições da Lei nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950, que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Estando a matéria em regime de urgência 

prevista no § 4º do artigo 156, do Regimento Interno, 
entra imediatamente em apreciação. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 214, de 1958, que aplica aos Prefeitos Municipais, 
no que couberem, as disposições da Lei nº 1.079, de 
10 de abril de 1950, que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Solicito do nobre 

Senador Lourival Fontes que, como Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, designe Relator 
para o projeto. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Sr. Presidente, 
designo para dar parecer na Comissão de 
Constituição e Justiça, o nobre Senador Lameira 
Bittencourt. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lameira Bittencourt, para emitir parecer. 
 

 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. 
Presidente, o Projeto de Lei nº 214, de 1958, 
apresentado à Câmara, pelo nobre Deputado Luiz 
Francisco, sob o número 5-B, ainda no ano de 1955 
e ora em regime de urgência especial, a 
requerimento do ilustre Senador Lino de Mattos, 
aplica aos Prefeitos Municipais, no que couberem, as 
disposições da Lei nº 1.679, de 10 de abril de 1950, 
que define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo de julgamento. 

A proposição ora submetida ao exame do 
Senado, resultou, por último, de substitutivo 
elaborado no seio da douta Comissão de 
Constituição, e Justiça da Câmara dos Deputados, 
onde foi aprovado, por unanimidade, de acôrdo com 
o parecer do eminente Deputado Prado Kelly. 

Pelo Regimento Interno, já tendo sido ouvida a 
Comissão de Constituição e Justiça da outra Casa do 
Congresso, não seria necessário o pronunciamento do 
órgão competente do Senado. A Mesa, porém, muito 
acertadamente, atendendo à relevância da matéria e ao 
seu alto aspecto jurídico e constitucional, entendeu de 
bom alvitre solicitar sua manifestação. 

Essa, Sr. Presidente, opina no sentido do 
reconhecimento da integral e rigorosa 
constitucionalidade da proposição em exame e 
recomenda sua aceitação ao Senado. 

Realmente, Sr. Presidente, pelo estudo 
feito na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, e através do rigoroso, Judicioso e 
erudito parecer do seu relatar, o nobre Deputado 
Prado Kelly, ficaram suficientemente esclarecidas 
tôdas as dúvidas e resolvidas tôdas ás questões 
que poderiam ser suscitadas em tôrno da matéria. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Naquele ilustrado órgão técnico da outra Casa 
do Congresso, após cuidadoso estudo, em que se 
Investigaram inclusive a origem, as características e 
as finalidades do tradicional instituto do 
empeachment, se chegou à conclusão em tôrno 
talvez da questão preliminar, se saber se o 
empeachmaent, se o processo de responsabilidade 
também deverá ser considerado extensivo e 
aplicável aos prefeitos municipais. E a resposta, Sr. 
Presidente, com base na investigação, no estudo e 
na observação dos antecedentes históricos, jurídicos 
e constitucionais do instituto do Empeachment e 
ainda com o subsídio valioso da opinião e das lições 
dos nossos melhores constitucionalistas, é de que, 
realmente, nada existe na essência do Instituto, nada 
existe no nosso regime e na nossa sistemática 
constitucional que impeça a aplicação do processo 
de responsabilidade aos geotores municipais. Antes, 
evidente e sôbre o que nenhuma dúvida razoável 
existe, é que é da mais salutar prática democrática, 
está mais condizente com o aprimoramento do 
funcionamento do regime, tornar também os 
prefeitos municipais responsáveis pelas faltas que 
cometerem no exercício de suas funções, de 
configuração idêntica aos crimes de 
responsabilidade cometidos pelo Senhor Presidente 
da República e Governadores de Estados. 

O projeto, Sr. Presidente, principalmente depois 
de seu aprimoramento feito através do Substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, está em rigorosa consonância com as 
regras constitucionais e, também, harmoniza-se 
plenamente com as características e finalidades do 
impedimento no nosso Direito e no Direito norte-
americano, de onde emanou. Do ponto de vista 
técnico, o projeto está em condições de merecer a 
 

 

aprovação do Senado da República. 
Por essas razões, Sr. Presidente, invocando o 

pronunciamento, por todos os títulos, autorizado e 
convincente, unânime da Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara dos Deputados, ao parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado é no 
sentido do reconhecimento da constitucionalidade, 
juridicidade e, até, conveniência do Projeto de Lei da 
Câmara nº 214, de 1958, ora submetido à 
apreciação e votação do Senado da República. 

Êste, Sr. Presidente, o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado. (Muito bem). 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 214, DE 1958 

 
Que aplica aos Prefeitos Municipais, no que 

couberem, as disposições da Lei. nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950, que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos 

Prefeitos Municipais: 
1 – atentar contra a Constituição da República 

ou a do respectivo Estado; 
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2 – negar execução às leis federais, estaduais 
ou municipais; 

3 – incidir nas infrações previstas nos arts. 312 
e 327 do Código Penal; 

4 – praticar qualquer dos atos punidos na 
legislação federal sôbre eleições e sôbre defesa do 
Estado e da ordem política e social; 

5 – impedir, por qualquer meio, o efeito dos 
atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário, ou 
negar-lhes cumprimento no que depender do 
exercício de suas funções; 

6 – obstar, de qualquer modo, ao 
funcionamento regular de serviço público da União 
ou do Estado, quer executado diretamente, quer por 
via de concessão; 

7 – opor-se às ordens emanadas de 
autoridade federal ou estadual, no exercício da 
respectiva competência; 

8 – recusar fé aos documentos públicos; 
9 – criar distinções entre brasileiros ou 

preferência em favor de uns contra outros Estados 
ou municípios; 

10 – estabelecer ou subvencionar cultos 
religiosos, sem prejuízo de colaboração recíproca em 
prol do interêsse coletivo na forma da lei, ou lhes 
embaraçar o exercício; 

11 – opor-se, diretamente, por si ou 
subordinados, ou em concêrto com outras 
autoridades, ao livre exercício da Câmara dos 
Vereadores; 

12 – omitir ou retardar dolosamente a 
publicação das leis e resoluções da Câmara dos 
Vereadores ou deixar de prestar-lhe dentro em 20 
(vinte) dias, as informações que solicitar; 

13 – não apresentar à Câmara dos Vereadores, 
nos prazos da lei, a proposta de orçamento ou contas 
documentadas, relativas ao exercício anterior, bem 
como não lograr aprovação das mesmas con- 
 

 

tas, por motivo de emprêgo ilícito dos dinheiros 
públicos; 

14 – exceder ou transportar, sem autorização 
da Câmara dos Vereadores; as verbas do 
orçamento, bem como realizar o seu estôrno ou 
infringir disposição da mesma lei; 

15 – ordenar despesas não autorizadas por lei 
ou sem observância de suas prescrições; 

16 – abrir crédito em desacôrdo com a lei ou 
com as suas formalidades; 

17 – contrair empréstimo, emitir apólices, ou 
efetuar operação de crédito sem autorização legal; 

18 – deixar de cumprir obrigação prevista em 
lei federal para aplicação do art. 15, § 4º, da 
Constituição da República; 

19 – negligenciar a arrecadação das rendas, 
impostos e taxas, bem como a conservação do 
patrimônio municipal; 

20 – alienar bens municipais, arrendá-los ou 
dá-los em comodato, sem permissão legal, ou 
empenhar renda pública, sem que preceda 
autorização dos poderes competentes; 

21 – utilizar-se em proveito próprio ou de 
terceiros, de bens públicos; 

22 – servir-se de autoridades sob sua 
subordinação para praticar abuso de poder, ou tolerar 
que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua; 

23 – violar qualquer direito ou garantia 
individual constante do art. 141, da Constituição da 
República ou de lei complementar do artigo 157 da 
mesma Constituição; 

24 – expedir ordem contrária a disposição 
expressa em lei; 

25 – ausentar-se do município sem licença da 
respectiva Câmara, nos casos prescritos em lei 
estadual ou municipal, bem como permanecer fora 
do território de sua jurisdição por mais tempo que o 
concedido; 
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26 – proceder de modo incompatível com a 
dignidade, a honra e o decôro do cargo. 

Art. 2º Os eximes definidos nesta lei, ainda 
quando simplesmente tentados, são passíveis da 
pena de perda do cargo com inabilitação, até cinco 
anos, para o exercício de qualquer função. 

Parágrafo único. A imposição da pena referida 
neste artigo não exclui o processo e julgamento do 
acusado por crime comum, perante a justiça 
ordinária, nos têrmos das leis processuais. 

Art. 3º Os Prefeitos municipais serão processados 
e julgados, nos crimes de responsabilidade, pelo modo 
previsto na Constituição e nas leis estaduais. 

Art. 4º Nos Estados, onde as Constituições ou 
as leis orgânicas não determinarem o processo nos 
crimes de responsabilidade dos Prefeitos, observar-
se-ão, para os respectivos atos, no que lhes fôr 
aplicável e enquanto perdurar a omissão do 
legislador competente as normas estabelecidas na 
Lei nº 1.079 de 10 de abril de 1950. 

Parágrafo único. Quando não dispuser de outra 
forma a legislação estadual, o julgamento incumbirá à 
Câmara dos Vereadores, que só poderá proferir 
sentença condenatória pelo voto de dois têrços dos 
seus membros; e da sentença caberá recurso de ofício, 
com efeito suspensivo, para a Assembléia Legislativa. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
Comissão de Redação, em 5 de dezembro de 

1958 – Abguar Bastos, Presidente. 
O SR. VICTORINO FREIRE (para declaração 

de voto): – Senhor Presidente, declaro que dei voto 
favorável ao projeto porque traça normas que 
poderão, futuramente, indiciar muitas pessoas. 
(Muito bem). 

 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 
Ex.ª constará da Ata. 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 177, de 1958, que altera, sem 
ônus, a Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1958 (incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão anterior, a requerimento do 
Sr. Senador Freitas Cavalcanti), tendo Pareceres 
(ns. 581 e 669, de 1958), da Comissão de 
Finanças, favoráveis ao projeto e à emenda de 
Plenário. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 603, DE 1958 

 
Requeiro, nos têrmos do artigo 126, k, do 

Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 1 de 
minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 177, de 1958 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958 – Lino de Mattos. 

É a seguinte a emenda retirada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Intercale-se no artigo 1º o seguinte: 4.17 – 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
Acrescente-se onde couber: 
Onde se lê. 
4.17 – Ministério da Justiça e  

Negócios Interiores ADENDO "A" 
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– 1.6.17 – Serviço de Assistência Social. 
1) Despesas de qualquer natureza com 

assistência aos menores desamparados, nas 
seguintes cidades da Federação: 

25) São Paulo. 
Orfanato Piraju – Cruzeiros 1.000.000,00. 
Sociedade São Vicente de Paulo, para 

construção do Educandário São Vicente de Paulo – 
Piraju. 

Leia-se: 
25) São Paulo. 
 

Sociedade São Vicente de Paulo, para a 
construção do Educandário São Vicente de Paulo – 
Piraju. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
projeto. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado,  

que vai à sanção: 
  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 177, DE 1958 

 
(Nº 4.188-B de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Retifica, sem ônus, a Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957, que estima a Receita e fixa a 

Despesa da União para o exercício financeiro de 1958. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica retificada a Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957 (Orçamento para 1958) – Anexo 4 

– Poder Executivo – Subanexo 4.19 – Ministério da Agricultura 19.01 – Superintendência do Ensino Agrícola 
e Veterinário (Despesas Próprias), na forma que se segue: 
Onde se lê: 
 

VERBA 3.0.00 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
 

CONSIGNAÇÃO 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
 

Subconsignação 3.1.03 – Desenvolvimento da produção 
 
01) Acre   
 1) Prosseguimento da instalação de patronatos agrícolas sendo um em Rio Branco e um 

em Cruzeiro do Sul, Território do Acre, em partes iguais................................................ 1.400.000 
    
04) Amazonas  
 2) Escola de Iniciação Agrícola de São Cristóvão de Amaturá, a cargo da Prelazia do 

Alto Solimões................................................................................................................... 800.000 
 3) Escola de Iniciação Agrícola na Paróquia da Foz do Jutaí, a cargo da Prelazia de 

Tefé.................................................................................................................................. 800.000 
 4) Patronato Feminino Santa Teresinha de Cachoeirinha – Manaus................................... 1.000.000 
 5) Patronato Agrícola de Tapuruguá.................................................................................... 1.000.000 
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Onde se lê: 
 

 6) Para a construção da Escola Agrícola de Tapuruguá ........................................... 800.000 
05) Bahia:  

 2) Instalação e equipamento para o Instituto Biológico da Bahia .............................. 3.000.000 
07) Distrito Federal  

 2) Escola Agrotécnica Profissional Madre Mazzarello ............................................... 1.000.000 
10) Goiás  

 1) Aprendizado Agrícola Pires do Rio ........................................................................ 1.500.000 
 2) Para instalação e manutenção da Escola de Agronomia e Veterinária em 

convênio com o Estado de Goiás .......................................................................... 5.000.000 
 3) Fundação do Instituto Profissional Agro-Industrial São José, Dianópolis, para 

prosseguimento de obras e equipamentos ........................................................... 1.500.000 
 4) Ateneu Dom Bosco, de Goiânia, para a escola agroprofissional ........................... 1.000.000 
 5) Escola Agrícola D. Bosco, Silvânia, para despesas de qualquer natureza ........... 700.000 

12) Mato Grosso  
 1) Patronato Agrícola, com curso de alfabetização de adultos, escolas de Iniciação 

Agrícola, para índios .............................................................................................. 1.000.000 
13) Minas Gerais  

 5) e 10) Obra Social dos Salesianos para a Escola Agrícola de Cachoeira do 
Campo ................................................................................................................... 2.000.000 

 6) Colégio São João D'el Rei, para a Escola Agrícola ............................................... 1.200.000 
 12) Instituto Tenente Ferreira, para a Escola Agrícola em Barbacena ........................ 1.000.000 

12) Pernambuco  
 1) Patronato Agrícola de Salogro, Lagedo ................................................................. 700.000 

20) Rio de Janeiro  
 1) Instituto Dom Bosco, de Campos .......................................................................... 1.000.000 

23) Rondônia  
 1) Escolas de Iniciação Agrícola e Postos Agropecuários, mantidos pelo Govêrno 

do Território de Rondônia ...................................................................................... 800.000 
24) Santa Catarina  

 2) Aprendizado Agrícola Fernando Costa, em Criciuma ............................................ 500.000 
 
Leia-se: 
 

VERBA 1.0.00  – CUSTEIO 
 

CONSIGNAÇÃO 1.5.00  – Serviços de Terceiros 
 

Subconsignação 1.5.14  – Outros serviços contratuais 
 

01) Acre  
 1) Prosseguimento da instalação de dois patronatos agrícolas, sendo um em Rio 

Branco e um em Cruzeiro do Sul; Território do Acre, em partes iguais.................. 1.400.000 
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Leia-se: 
 

04) Amazonas  
 2) Escolas de Iniciação Agrícola de São Cristóvão, de Amaturá, a cargo 

da Prelazia do Alto Solimões ................................................................... 800.000 
 3) Escola de Iniciação Agrícola na Paróquia da Foz do Jutaí, a cargo da 

Prelazia de Tefé ...................................................................................... 800.000 
 4) Patronato Feminino Santa Teresinha, de Cachoeirinha – Manaus ......... 1.000.000 
 5) Patronato Agrícola de Tapuruquá ........................................................... 1.000.000 
 6) Para a construção da Escola Agrícola de Tapuruquá ............................. 800.000 

05) Bahia  
 2) Instalação e equipamento para o Instituto Biológico da Bahia ................ 3.000.000 

07) Distrito Federal  
 2) Escola Agrotécnica Profissional Madre Mazzarello ................................. 1.000.000 

10) Goiás  
 1) Aprendizado Agrícola Pires do Rio .......................................................... 1.500.000 
 2) Para instalação e manutenção da Escola de Agronomia e Veterinária 

em convênio com o Estado de Goiás ...................................................... 5.000.000 
 3) Fundação do Instituto Profissional Agro-Industrial São José Dianópolis, 

para prosseguimento de obras e equipamento ....................................... 1.500.000 
 4) Ateneu Dom Bosco, de Goiânia, para a Escola Agroprofissional ........... 1.000.000 
 5) Escola Agrícola Dom Bosco, Silvânia, para despesas de qualquer 

natureza ................................................................................................... 700.000 
12) Mato Grosso  

 1) Patronato Agrícola, com curso de alfabetização de adultos, escolas de 
Iniciação Agrícola para índios ................................................................. 1.000.000 

13) Minas Gerais  
 5) e 10) Obra Social dos Salesianos para a Escola Agrícola de Cachoeira 

do Campo ................................................................................................ 2.000.000 
 6) Colégio São João D'el Rei, para a Escola Agrícola ................................ 1.200.000 
 12) Instituto Tenente Ferreira, para a Escola, em Barbacena ....................... 1.000.000 

17) Pernambuco  
 1) Patronato Agrícola de Salogro, Lagedo .................................................. 700.000 

20) Rio de Janeiro  
 1) Instituto Dom Bosco, Campos ................................................................. 1.000.000 

23) Rondônia  
 1) Escolas de Iniciação Agrícola e Postos Agropecuários mantidos pelo 

Govêrno do Território de Rondônia ......................................................... 800.000 
24) Santa Catarina  

 2) Aprendizado Agrícola Fernando Costa, em Criciuma ............................. 500.000 
 



– 463 – 
 

Art. 2º Fica igualmente retificada a Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957 (Orçamento para 1958) 
– Anexo 4 – Poder Executivo Subanexo 4.14 – Ministério da Educação e Cultura – 16 – Departamento 
Nacional de Educação, no seguinte: 
 

DESPESAS ORDINÁRIAS 
 

VERBA 1.0.00 – CUSTEIO 
 

CONSIGNAÇÃO 1.6.00 – Encargos Diversos 
Onde se lê: 

 
1.6.11 –  Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal:  
 1) Exames de suficiência para o exercício do magistério no curso secundário e 

de Educação Física .......................................................................................... 665.000 
 

Leia-se: 
 
1.6.11 –  Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal ............................................ 665.000 
 

Onde se lê: 
 
1.6.17 –  Serviço de Assistência Social  
 2) Despesas de qualquer natureza para manutenção e desenvolvimento da 

Campanha Nacional de Merenda Escolar (Decretos ns. 37.106, de 31 de 
junho de 1955, 37.007, de 11 de abril de 1956 e 40.054, de 1 de outubro de 
1955, 37.007 de 11 de abril de 1956 e 40.054, de 1º de outubro mediante 
Acordos com os Estados e Municípios: 

 

      
  02) Alagoas........................................................................ 5.980.000  
  04) Amazonas.................................................................... 5.233.000  
  05) Bahia............................................................................ 9.718.000  
  06) Ceará............................................................................ 7.475.000  
  07) Distrito Federal............................................................. 4.784.000  
  08) Espírito Santo............................................................... 3.636.000  
  10) Goiás............................................................................ 4.635.000  
  11) Maranhão..................................................................... 7.475.000  
  12) Mato Grosso................................................................. 5.233.000  
  13) Minas Gerais................................................................ 14.053.000  
  14) Pará............................................................................. 5.083.000  
  15) Paraíba......................................................................... 5.681.000  
  16) Paraná.......................................................................... 5.233.000  
  17) Pernambuco................................................................. 7.176.000  
  18) Piauí............................................................................. 8.522.000  
  20) Rio de Janeiro.............................................................. 4.934.000  
  21) Rio Grande do Norte.................................................... 7.475.000  
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Onde se lê: 
 
  22) Rio Grande do Sul............................................................ 8.372.000  
  24) Santa Catarina.................................................................. 4.186.000  
  25) São Paulo......................................................................... 17.641.000  
  26) Sergipe.............................................................................            7.475.000 150.000.000 
 
Leia-se: 

 
 a) Despesas de qualquer natureza para manutenção e desenvolvimento da 

Campanha Nacional de Merenda Escolar (Decretos números 37.106, de 31 de 
junho de 1955, 37.007, de 11 de abril de 1956, e 40.054, de 1º de outubro de 
1956)....................................................................................................................... 150.000.000 

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

Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade nos têrmos do 
artigo 133 do Regimento Interno) do Projeto de 
Lei do Senado nº 16, de 1958, que isenta do 
Impôsto de Renda os investimentos para 
construção de casas populares ou conjuntos 
residenciais proletários, e dá outras providências, 
tendo Parecer nº 400, de 1958, da Comissão  
de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionaliclade. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA (*): – Sr. 

Presidente, solicitei a palavra a fim de requerer, a 
volta do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1958, 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O eminente Relator argüiu inconstitucionalidade 
nessa proposição. Como o Regimento permite seja 
apresentada emenda que vise a corrigir a 
inconstitucionalidade ou suprimí-la, e visto que se trata 
de matéria cujo objeto, no seu mérito, é dos mais im- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

portantes, tomei a iniciativa do requerimento de volta 
do projeto ao reexame da Comissão de Constituição 
e Justiça, a fim de verificar se considera viável a 
apresentação da emenda nesse sentido. Além disso, 
conforme troca de idéias com ilustres colegas 
membros da Comissão de Constituição e Justiça, 
desejamos fazer estudo da matéria, de sorte a 
assentar-se naquele órgão técnico um critério que 
possa servir de fixação das diversas opiniões que 
giram em tôrno do assunto. Daí buscar-se uma 
orientação que possa servir de base para nossa 
jurisprudência parlamentar. (Muito bem). 

A Mesa, aguarda o requerimento escrito de V. 
Ex.ª (Pausa). 

O SR. PRESIDENTE: – Vem, e é lido, pelo 
Senhor Primeiro Secretário o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 604, DE 1958 

 
Adiamento para audiência de Comissão. 
Nos têrmos dos arts. 126, letra f, e 155, letra a, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da pri- 
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meira discussão do Projeto de Le do Senado nº 16, 
de 1958, a fim de que sôbre êle seja ouvida e 
Comissão de Constituição e Justiça em face das 
consideraçõe feitas da tribuna. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

Queiram conservar-se sentados, os Senhores 
Senadores que o aprovam. (Pausa). 

Está aprovado. 

O projeto volta à Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos  
do art. 133 do Regimento Interno) do Projeto  
de Lei do Senado nº 22, do 1958, que autoriza  
o Poder Executivo a conceder às Cooperativas  
e Emprêsas de Pescadores e Armadores  
de Pesca nacionais, pelo prazo de cinco  
anos, facilidadaes cambiais ao custo de  
câmbio para importação de barcos pesqueiros 
modernos, devidamente aparelhados, de 100 a 
2.000 toneladas de capacidade líquida nos 
porões, motores marítimos destinados à pesca, 
para substituições, rêdes, fios destinados  
à confecção de rêdes para pesca e  
demais implementos também destinados, 
exclusivamente, à pesca, tendo Parecer nº 412, 
de 1958, da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela inconstitucionalidade. 

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

É lida e aprovada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ao Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1958: 
a) Substitua-se o art. 4º pelo seguinte: 
"Art. 4º – O Ministro da Fazenda fixará, até 30 de 

abril de cada ano, dentro dos limites do orçamento 
cambial, a cota de divisas destinada a atender às 
importações a que se refere o artigo 1º desta lei". 

b) Suprima-se o art. 5º 
 

Justificação 
 

O autor do projeto, ao elaborá-lo, orientou-se 
pelos precedentes adotados na Comissão de 
Constituição e Justiça, e no Senado, admitindo a 
constitucionalidade de proposições congêneres, nas 
quais a matéria financeira, quando acessória, não 
incide na redação do art. 67, § 1º da Constituição. 

Com relação ao art. 4º cabe considerar que a 
matéria cambial, é a natureza cambial, segundo tem 
sido entendido nesta Casa. 

Todavia, julgamos conveniente modificar o 
texto do citado artigo, de sorte a deixar ao critério do 
Govêrno, como convém no caso, a fixação do 
"quantum" de divisas. 

No tocante ao art. 5º, consideramos aconselhável 
não estabelecer uma isenção assim genérica para a 
importação de barcos, rêdes etc., previstos no art. 1º, e 
isto porque será de melhor alvitre solicitar-se, para cada 
hipótese, a imunidade fiscal, ou, então, aguardar-se a 
elaboração de lei que nos têrmos do art. 62, da Lei nº 
3.244, de 14 de agôsto de 1957, deverá atualizar a 
legislação especifica sôbre a isenção. 

A emenda atenderá certamente,  
ao objetivo de corrigir a argüi- 
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da inconstitucionalidade, muito embora, em face dos 
precedentes já referidos, seu autor, com a devida 
vênia, nada encontre no projeto, que possa ser tido 
como infringente da Constituição. 

Sala das Sessões, 23 de dezembro de 1958. – 
Saulo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
preliminar de inconstitucionalidade do projeto e a 
emenda. (Pausa). 

Ninguém pedindo a palavra, encerro a 
discussão. 

O projeto volta à Comissão de Constituição e 
Justiça para se pronunciar sôbre a emenda. 

Está finda a matéria constante do avulso da 
Ordem do Dia. 

Em votação o Requerimento nº 602, do Sr. 
João Villasbôas e outros, lido na hora do Expediente, 
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 234, 
de 1958. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
requerimento, queiram permanecer sentados. 

Está aprovado. 
Em conseqüência da aprovação do 

requerimento, passa-se à apreciação do projeto que 
concede abono provisório aos servidores civis e 
militares. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 234, de 1958, que concede abono provisório aos 
servidores civis e, militares do Poder Executivo e dos 
Territórios e dá outras providências. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Peço os pareceres 

das Comissões de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

O SR PRISCO DOS SANTOS: –  
Sr. Presidente, em nome das Comissões  
de Segurança Nacional e 
 

de Finanças, solicito o prazo de vinte minutos, a fim 
de que possam emitir os pareceres. 

O SR. PRESIDENTE: – Concedo o prazo 
solicitado. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Peço a 
palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para 
explicação pessoal o nobre Senador Caiado de 
Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, ontem tive 
oportunidade de tecer algumas considerações a 
respeito do projeto de abono aparteando o nobre 
Senador Coimbra Bueno e procurei esclarecer 
alguns equívocos em que S. Ex.ª estava incorrendo. 
Na ocasião o nobre Líder da Maioria, Senador Filinto 
Müller, declarou, em aparte, que eu devia estar 
enganado pois as informações que haviam chegado 
ao meu conhecimento não correspondiam ao que se 
encontrava no projeto de abono. O nobre Senador 
Coimbra Bueno, com sua vivacidade e grande 
inteligência imediatamente deu um aparte para 
declarar que ambos cometéramos engano. 

Para que o Senado fique certo de que não fui 
além do que constava do projeto, nem fiz afirmativa 
arrojada, desejo esclarecer ao Senado e em 
particular ao meu amigo, Senador Filinto Müller, que 
minha declaração foi baseada na Lei nº 3.470, de 28 
de novembro de 1958, publicada no "Diário Oficial" 
de 28 de novembro do mesmo ano que, no art. 52 
assim dispõe: 

"Passam a ter a denomição de Agentes 
Fiscais do Impôsto de Renda, integrantes do Quadro 
Permanente do Ministério da Fazenda, os  
atuais ocupantes, respeitados os res- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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pectivos padrões e os cargos exercidos. 

"Art. 53. Os Agentes Fiscais do Impôsto de 
Renda ficam sujeitos ao regime de remuneração nos 
têrmos da legislação vigente e de acôrdo com 
classificação a ser estabelecida pelo Poder 
Executivo". 

Minha declaração, portanto, era 
absolutamente priocedente. Funcionários do Impôsto 
de Renda foram, por uma simples portaria, 
transformados em agentes fiscais. Não houve 
concurso; sequer houve nomeação superior, isto é, 
do Poder Executivo. Funcionários antigos, que 
exerciam determinadas funções, por fôrça dessa lei – 
que na ocasião oportuna citei – passaram para a 
categoria de agentes fiscais, percebendo de acôrdo 
com a legislação vigente. 

Em que consiste a lei vigente? 
Em 2/3 dos vencimentos antigos, mais 1/3 das 

percentagens. 
Segundo informações também trazidas ao 

meu conhecimento, na mesma ocasião os agentes 
fiscais do Impôsto de Consumo percebiam noventa 
mil cruzeiros de vencimentos fixos, no Distrito 
Federal. Pela lei vigente, portanto, percentagem 
idêntica tocará aos funcionários do Impôsto de 
Renda. 

Está – repito – confirmada a minha 
declaração. 

Era o que desejava dizer ao Senado, ao 
prezada amigo Senador Filinto Müller e ao nobre 
Senador Coimbra Bueno. Êsses simples 
funcionários, que ganhavam dezoito mil cruzeiros, 
passaram a receber, segundo informações dos 
próprios aquinhoados, setenta mil cruzeiros mensais. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Quando se 
travou a discussão do assunto, no Senado, 
comprometi-me a trazer dados para que a Casa e a 
Nação conhecessem a situação dos militares. Um 
Contra-Almirante, na Ativa, ganha o vencimento 
básico de vinte e uni mil cruzeiros, mais 90% de 
gratificações, perfazendo o total de trinta e nove mil e 
oitocentos cruzeiros. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se estiver em 
função de comando, em guarnição. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – 
Exatamente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Admitida a 
hipótese de que satisfaça a todos os requisitos 
exigidos para o cargo. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – 
Perfeitamente. Percebe, ainda, gratificação 
adicional por tempo de serviço, de comando, de 
representação etc. O Contra-Almirante, ou o 
Brigadeiro ganha, portanto, trinta e nove mil e 
oitocentos cruzeiros. Ao passar para a Reserva 
tem duas promoções, se tiver trinta e cinco anos 
de serviço, e atinge o pôsto de Almirante de 
Esquadra. Do mesmo passo, o General de 
Brigada chega a General de Exército, o 
Brigadeiro a Tenente Brigadeiro. Êste passa a 
receber vinte e seis mil cruzeiros, porém suas 
gratificações ficam reduzidas a 45%, porque não 
tem representação, não tem gratificação de 
comando, não tem nada. Os proventos de 
Almirante de Esquadra ou General de Exército ou 
Tenente-Brigadeiro, na Reserva, são de trinta e 
sete mil e setecentos cruzeiros, enquanto  
êsse mesmo Almirante, êsse mesmo  
Tenente-Brigadeiro, êsse mesmo General  
de Exército percebiam na Ativa, trinta e nove  
mil e oitocentos cruzeiros. Verifica-se assim, 
como se desmoraliza essa balela de dizer 
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que os Generais, ou Coronéis, ou Majores, enfim os 
oficiais das Fôrças Armadas ganham mais na 
Reserva do que na Ativa; ao contrário, ganham 
menos. Aliás, justo seria lhes dessem o mesmo 
vencimento como pleiteei, nesta Casa, para os 
trabalhadores que se devem aposentar com salários 
integrais. Essa a informação que desejava dar a V. 
Ex.ª e ao Senado. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
agradecido a V. Ex.ª, que confirma a tese que 
defendi e as informações que transmiti à Casa. 

Quis, portanto, Sr. Presidente, evidenciar que 
as declarações por mim feitas ontem, e hoje 
repetidas, no Senado, estão rigorosamente certas e 
baseadas, na lei, parecendo, portanto haver 
equívoco, não meu, mas dos Senhores Senadores 
que me apartearam. 

Quanto ao reparo do nobre Senador Domingos 
Vellasco, que muito agradeço, folgo com a 
declaração de S. Ex.ª, para terminar de uma vez com 
a lenda, que está sendo espalhada, do despropósito 
dos vencimentos dos militares. 

Insisto: – o mesmo processo do ataque 
sistemático, na Imprensa e no Congresso, aos 
militares, está sendo adotado contra o Parlamento e 
a Magistratura. Uns, inocentes úteis; outros 
propositadamente. 

O que se quer é abalar o regime, solapar as 
altas autoridades, os Poderes da Nação, todos 
sabemos para que. Pode resumir-se no que disse, 
muito bem, o nobre Senador Victorino Freire: – 
"Debaixo dêste angu tem carne." (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sendo evidente a falta 
de número no recinto, vou encerrar a sessão. Antes 
de fazê-lo, convoco os Senhores Senadores para 
uma sessão extraordinária, às 21 horas e 30 
minutos, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 234-58, que concede abono provisório 
aos servidores civis e militares do Poder Executivo e 
dos Territórios e dá outras providências (em regime 
de urgência nos têrmos do art. 156, § 4º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
602, de 1958, do Sr. João Villasbôas e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão anterior), 
dependendo de pareceres das Comissões de 
Serviço Público Civil, de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 

minutos. 
 



11ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINARIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 

Às 21 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 

Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. – (48). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 48 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

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

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

O Sr. Quarto Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem 

 
Do Sr. Presidente da República, nº 218, 

acusando e agradecendo o recebimento da de nº 
136, desta Casa do Congresso. 
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Aviso 
 

Do Sr. Ministro da Agricultura, nos seguintes 
têrmos: 

 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

 
Rio de Janeiro, D.F., em 23 de dezembro de 

1958. 
G. M. 1.115. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de transmitir a V. Exa., em três 

vias, as informações em anexo, com as quais esta 
Secretaria de Estado atende à solicitação contida no 
Requerimento nº 464-58, de autoria do Senador 
Gilberto Marinho, e encaminhado a êste Ministério 
pelo Ofício nº 61, de 29 de novembro último, dessa 
Casa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Mário Meneghetti. 

Informações prestadas, pelo Ministério da 
Agricultura, ao Senado Federal, em face do 
Requerimento nº 464, de 1958, de autoria do nobre 
Senador Gilberto Marinho. 

1) – Se têm procedência as queixas referentes 
a atraso na efetivação das promoções dos servidores 
dêsse Ministério, de forma a contrariar o disposto no 
art. 40, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
que determina sejam realizadas promoções de três 
em três meses, uma vez verificada a existência de 
vaga; 

R. – Não. Embora tenham sido as promoções 
aprovadas e publicadas com relativo atraso, êsse 
atraso não contrariou o disposto no art. 40, da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952, já que, em face do 
que determina o § 1º dêsse mesmo artigo, as 
referidas promoções passaram a produzir seus 
efeitos a partir do último dia do respectivo trimestre. 

2) – No caso afirmativo, quais as providências 
adotadas para sanar essa falha; 

R. – Prejudicado, tendo em vista a resposta ao 
item anterior. 

Ao Requerente. 
 

Ofício 
 

Da Câmara dos Deputados, nº 1.542, 
encaminhando autógrafos do: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 235, DE 1958 

 
(Nº 4.405-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito 
especial de Cr$ 600.000,00, destinado à aquisição, 
para a Escola Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa, 
Estado de Minas Gerais, de um transformador de 
energia elétrica e do equipamento necessário à sua 
instalação e proteção. 

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

pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o 
crédito especial de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil 
cruzeiros), destinado à aquisição para a Escola 
Agrícola Arthur Bernardes, de Viçosa, Estado de 
Minas Gerais, de um transformador de energia 
elétrica e do equipamento necessário à sua 
instalação e proteção. 

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. 
Vão ser lidos dois requerimentos de urgência. 
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São lidos os seguintes requerimentos: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 605, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 4º, combinado  

com o art. 126, letra j, do Regimento Interno, 
requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 231, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a encampar parte das emissões de  
papel-moeda feitas para atender a operações da 
Caixa de Mobilização Bancária, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Victorino Freire. – Mathias Olympio. – Públio 
de Mello. – Sebastião Archer. – Alô Guimarães. – 
Francisco Gallotti. – Carlos Lindenberg. – Ary 
Vianna. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 606, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 4º, combinado com 

o art. 126, letra j do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei nº 227, de 1958, que 
concede isenção de direitos, taxas aduaneiras, 
inclusive o adicional de 10%, impôsto de consumo e 
mais taxas aduaneiras para materiais importados 
pela Cia. Telefônica Cuiabana. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Filinto Müller. – João Villasbôas. – 
Fernandes Távora. – Gaspar Velloso. – Mourão 
Vieira. – Francisco Gallotti. – Sylvio Curvo. – 
Ezechias da Rocha. – Lameira Bittencourt. 

O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos que 
acabam de ser lidos, serão votados depois da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Freitas 
Cavalcanti, orador inscrito. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, os debates sôbre 
o abono provisório aos servidores civis e militares do 
Poder Executivo foram, pràticamente, abertos esta 
tarde, através de vários pronunciamentos contrários 
a discriminações contidas no texto do projeto. 

A concessão do abono deve ser òbviamente 
medida geral, sem exceções, compreendendo todo o 
funcionalismo civil da União, ressalvadas as 
determinações constitucionais quanto aos servidores 
do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. 

A ressalva a que aludo, Sr. Presidente, deve 
ater-se, exclusivamente, à questão da competência 
de cada um dos Poderes do Estado, mas a 
providência deve compreender a todos, porque tem 
um único objetivo – acudir ao funcionalismo civil e 
militar da União, em momento extremamente difícil, 
dado o elevado custo de vida, que o Estado não 
pode deter, e considerada a desvalorização 
surpreendente da moeda. 

Trata-se, como é evidente, de medida 
temporária, e no próprio texto da proposição se 
declara que o abono não se incorporará, para 
nenhum efeito, aos ordenados, remunerações, 
proventos etc. 

Pretendia-se com a medida armar os 
servidores da Nação, por determinado período, de 
abono provisório que os retire de certo modo da 
difícil situação em que se encontram. 

Não compreendo, por êsses motivos, como 
seria possível atribuir-se o abono provisório a 
algumas classes, sacrificando ou preterindo outras. 
Haveria de indagar-se se o custo de vida observa as 
mesmas discriminações, se as utilidades têm 
determinados preços para os servidores do Poder 
Judiciário, do Poder Legislativo ou do próprio  
Poder Executivo. Evidentemente, Senhor Presidente, 
não se admitiria nenhuma discriminação, ainda 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mesmo com relação àquelas classes ou categorias 
de funcionários que tiveram seus ordenados 
reajustados por fôrça de lei especial, embora 
recente. O recurso, para ser justo e sábio, terá que 
abranger todos os servidores da Nação. 

Certamente, Sr. Presidente, o longo debate 
que se ferirá no Senado, em tôrno do Projeto do 
Abono Provisório, há de fixar, além das 
discriminações, das exceções que se não justificam, 
as inconstitucionalidades e os erros de técnica e até 
de forma. 

Compreende-se que tudo isso tenha 
acontecido, dadas as dificuldades com que o projeto 
foi votado na Câmara dos Deputados e sua remessa 
imediata ao Senado, onde caiu na rotina a que 
estamos submetidos, das votações em regime de 
urgência especial, sem que esta Casa do Congresso 
– como acentuei na sessão da tarde – possa cumprir 
sua missão específica de Câmara revisora. 

Desde logo, Sr. Presidente, quero examinar o 
projeto com relação a numerosos servidores públicos 
da União. Refiro-me aos funcionários e 
extranumerários, cedidos, na forma da Lei nº 3.115, 
de 16 de março de 1957, à Rêde Ferroviária Federal 
S.A. 

Não cabe reavivar os têrmos da legislação, 
que é bem recente, segundo a qual, se implantou um 
novo sistema de administração ferroviária no Brasil. 

Sabe o Senado que os funcionários e 
extranumerários de tôdas as emprêsas ferroviárias 
do Brasil passaram a constituir quadros especiais do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, cedidos à 
nova organização, isto é, à Rêde Ferroviária Federal 
S. A. 

Através da legislação a que aludo, Sr. 
Presidente, ficaram ressalvados todos os direitos, 
vantagens e prerrogativas dos servidores, na sua 
maioria funcionários da Nação regidos pela própria 
Lei nº 1.711, ou seja pelo Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. 

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

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com 
satisfação. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Desejo 
ressaltar, neste Plenário, que, durante a discussão 
do projeto da criação da Rêde Ferroviária Federal, se 
dúvidas houve sôbre alguns pontos, um ficou desde 
logo firmado, que o pessoal das estradas-de-ferro, 
que iria compor a nova organização, não teria, de 
modo algum, em tempo algum, qualquer prejuízo em 
relação aos direitos já adquiridos. Prepara-se agora, 
entretanto, uma injustiça, para com êsse mesmo 
pessoal. O Senado deve estar alerta a fim de não ser 
incoerente com o ponto de vista fixado, através de 
longos debates. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Tem tôda a 
razão, o eminente colega, Senador Francisco 
Gallotti, ao recordar os vivos debates nesta Casa 
travados, por ocasião da apreciação do projeto  
de que resultou a Lei nº 3.115, de 16 de março de 
1957. 

Ligado por muitos anos aos ferroviários 
brasileiros, notadamente aos da Região Nordeste  
do meu País, vivo atualizado com tôda a  
legislação referente àqueles servidores, à qual, 
embora modestamente, pude dar colaboração 
efetiva. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Colaboração valiosa! 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

Embora discordasse da experiência que se 
pretendia fazer no País, criando-se um sistema novo 
de administração para as emprêsas ferroviárias 
brasileiras, aceitei-a, apesar de temer que, com essa 
iniciativa, pudessem ser prejudicados alguns 
daqueles direitos já assegurados à classe e mais, 
que a administração que se preconizava se 
opulentasse em demasia. 
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Está a realidade demonstrando, que a 
experiência não deu os frutos desejados. Criou-se 
uma administração colegiada, de cúpula, para a 
emprêsa poderosa – a Rêde Ferroviária Federal S. 
A. – e, em cada Estado, criaram-se numerosos e 
dispendiosos órgãos colegiados. Vários serviços, 
que vinham de uma tradição rigorosa, como no caso 
do Nordeste, da Administração Inglêsa, se 
descentralizaram para a instituição de novos lugares 
e empregos, em prejuízo dos próprios interêsses do 
parque ferroviário nacional. 

Não desejo, porém, Sr. Presidente, nesta 
oportunidade, fixar-me na crítica em tôrno da 
experiência do novo tipo de administração das 
estradas-de-ferro do Brasil; desejo ater-me ao 
objetivo do meu discurso e desde logo, solicitar a 
atenção do Senado para dispositivo que não poderá 
subsistir no texto do projeto. Refiro-me ao art. 3º, 
redigido nos seguintes têrmos:  

"O abono de que trata esta lei, poderá ser 
concedido:  

a) ao pessoal ativo e inativo das autarquias 
federais e entidades paraestatais, mediante decreto 
executivo e condicionado às possibilidades 
financeiras de cada uma; 

b) aos funcionários e extranumerários cedidos 
à Rêde Ferroviária Federal S. A., na forma do § 2º da 
letra d do art. 5º, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 
1957". 

Examinarei ràpidamente o dispositivo, que 
constitui o objeto de minha atenção, isto é, a alínea b 
do art. 3º, que estabelece que o abono poderá ser 
concedido aos funcionários e extranumerários, 
cedidos à Rêde Ferroviária Federal S.A., na forma da 
legislação citada. 

Se a finalidade do projeto é conceder o  
abono aos servidores civis e militares da  
União, evidentemente entre êles hão de  
incluir-se os servidores da Rêde Ferroviária Fe- 
 

deral S. A., por definição da própria lei,  
funcionários da União cedidos àquela emprêsa 
ferroviária. Conseqüentemente, o projeto terá que 
dispor, de maneira expressa e clara, que o  
abono é deferido aos funcionários e extranumerários 
cedidos àquela entidade, na forma do § 2º da letra d, 
do art. 5º, da Lei nº 3.115, de 16 de março  
de 1957. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Dá V. Exa. 
licença para mais um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muita 
satisfação. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estou de 
pleno acôrdo com V. Exa. Creio, mesmo,  
seria preferível, sob certos aspectos, a  
exclusão dêsse pessoal do que constar do  
Projeto a condicional "poderá". De uma feita,  
em caso idêntico, a lei aprovada estabelecia  
que: "as autarquias, cuja situação financeira 
permitisse, poderiam pagar". A condicional 
"poderiam" trouxe momentos muito desagradáveis 
não só ao Govêrno, mas, sobretudo, às  
direções dessas entidades. Na ocasião, dirigia  
eu uma importante autarquia – a do Pôrto do  
Rio de Janeiro. Fiquei tranqüilo com a determinação 
da lei, por saber que o pôrto podia pagar.  
Percebi, contudo, senti que vários colegas  
Diretores de outras autarquias, que não  
tinham situação financeira para atender a  
essa condicional, atravessaram dias de grande  
crise, de intensa movimentação do pessoal e  
de apreciável relaxamento dos serviços, o que 
obrigou, posteriormente, o Govêrno a socorrê-las, 
fornecendo-lhes recursos, a fim de que o abono 
fôsse pago. Nessas condições, faz bem, V. Exa., em 
salientar que o vocábulo "poderá" não deve 
permanecer no projeto. Preferível até seria, répito, a 
exclusão dêsse pessoal, o que porém representaria 
uma injustiça. 
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou de 
acôrdo com o nobre Senador Francisco Gallotti. No 
substitutivo que o Partido Trabalhista Brasileiro 
apresentou, por meu intermédio, à emenda do  
nobre Senador João Villasbôas, havia uma fórmula 
que permitiria solucionar, favoravelmente, o  
assunto. 

Sabem V. Exa. e o Senado que a União deve 
às autarquias e aos institutos cêrca de cinqüenta 
bilhões de cruzeiros. Para evitar o inconveniente 
apontado por V. Exa., sugerimos que a diferença 
para mais, decorrente do abono, seria compensada 
pelo Govêrno da União, mediante encontro de 
contas. A União forneceria às autarquias os  
recursos necessários ao pagamento do abono e 
lançaria essa despesa à conta do que está devendo, 
e não paga. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço o 
aparte dos nobres colegas Senadores Francisco 
Gallotti e Caiado de Castro, que esclarecem, 
brilhantemente, o assunto em debate. 

Se os servidores da Rêde Ferroviária Federal 
S. A. são funcionários do Poder Executivo, cedidos 
temporariàmente àquela organização, evidentemente 
não podem ser excluídos do projeto. 

Encaminhei à Mesa, emenda saneando êsse 
grave êrro da proposição. 

Ainda há, Sr. Presidente, outro aspecto a 
considerar. A despesa decorrente do abono a ser 
concedido aos funcionários e extranumerários da 
Nação, cedidos Rêde ferroviária Federal, tem que 
ser custeada pelo próprio Tesouro Nacional, uma vez 
que se destina ao pagamento de servidores  
da Nação. Evidentemente a receita daquela 
organização ferroviária, altamente deficitária, não 
comportaria o ônus decorrente da concessão do 
abono. O inconveniente ficaria, porém, perfeitamente 
resolvido se se atribuisse, na Lei, o encargo ao 
Tesouro Nacional. 

Cabe-me, nesta oportunidade, Senhor 
Presidente, proferir também, algumas palavras a 
respeito de outra classe de servidores, que 
igualmente prestam inestimáveis serviços ao País. 
Refiro-me aos funcionários dos Acordos celebrados 
entre a União e os Estados, na forma da Constituição 
brasileira. Originàriamente pagos através de verbas 
mistas da União e dos Estados, estabelecidas nos 
convênios celebrados entre as duas órbitas 
administrativas, êsses servidores foram, 
posteriormente, equiparados aos extranumerários da 
União, por dispositivo expresso no Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis, e, por isso mesmo, 
contemplados com os dois primeiros abonos. Um 
dêles foi concedido em decorrência da Lei. Nº 1.493, 
de 12 de março de 1956, e o segundo, através de 
projeto de minha autoria que se transformou em lei. 
Os funcionários dos Acordos não podem, pois, ser 
excluídos do atual projeto de abono. 

Dir-se-ia que êsses servidores estariam 
compreendidos na norma geral do art. 1º do projeto, 
que concede aos servidores civis do Poder Executivo 
da União e dos Territórios um abono provisório, 
correspondente a 30% dos respectivos padrões, 
referências e símbolos de vencimentos, salários e 
funções. Cabe, porém, considerar que os servidores 
dos Acordos não são rigorosamente funcionários da 
União. Foram equiparados, por fôrça de lei, aos 
extranumerários mmensalistas da União. A situação, 
hoje, é de absoluta paridade entre os funcionários 
dos Acordos e os extranumerários da União, 
parecendo-me, por isso, certo, do ponto de vista da 
técnica legislativa, que se insira no projeto dispositivo 
expresso, mandando conceder o abono de 30% 
àqueles servidores, a exemplo do que foi feito nas 
leis anteriores, que estabeleceram abono de 
emergência, temporário e especial. 

A Lei nº 2.745, de março de 1956, estatui o 
aumento geral para os servidores civis da União.  
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O projeto de abono, Sr. Presidente, estaria a 
exigir longo exame, para que cada artigo fôsse 
devidamente considerado. O tempo, porém, não me 
permite fazê-lo; mas estou certo de que outros 
Senhores Senadores, inspirados no mesmo 
propósito de aperfeiçoamento da proposição, a fim 
de expurgá-la das discriminações, das injustiças, 
inconstitucionalidades e inconveniências, hão de 
sàbiamente transformar o projeto, inquinado de 
tantos erros, numa lei que possa atender às justas 
aspirações dos servidores civis e militares da Nação. 
(Muito bem; muito bem). 

 
Durante o discurso do Senhor Freitas 

Cavalcanti, o Senhor Apolônio Salles deixa a cadeira 
da presidência, assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Está findo o 
Expediente. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 
nº 234, de 1958, que concede abono provisório aos 
servidores civis e militares do Poder Executivo e dos 
Territórios, e dá outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 4º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 602, de 
1958, do Sr. João Villasbôas e outros Senhores 
Senadores, aprovado na sessão anterior), 
dependendo de pareceres das Comissões de 
Serviço Público Civil, de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Gilberto Marinho, para emitir parecer em 
nome da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. GILBERTO MARINHO (lê o seguinte 
parecer): – O projeto em causa, oriundo do Poder 
 

Executivo, concede o abono provisório de 30% aos 
servidores civis e militares do Poder Executivo e dos 
Territórios e de 20% aos inativos e pensionistas 
pagos pelo Tesouro Nacional ou pelo IPASE e ao 
pessoal pago à conta de dotações globais.  

Como é notório, a providência resulta da 
necessidade de se elevarem imediatamente, os 
vencimentos dos servidores públicos em geral, em 
razão de alteração do poder aquisitivo da moeda, 
decorrente do aumento do custo de vida. 

2. Os motivos que levaram o Poder Executivo 
a propor tal medida se prendem a questões de 
ordens técnico-legislativas, advindas da 
impossibilidade de aprovação, pelo Senado, em 
curto prazo, do plano geral de classificação de 
cargos do serviço público civil e, ao mesmo tempo, 
do abono de emergência, inclusive para os militares 
e inativos. 

3. A matéria constante da presente 
proposição, não só pela soma de interêsses que 
envolve, como também pela repercussão que trará 
para o serviço público, merece ser examinada 
detalhadamente. 

Art. 1º:  
O art. 1º concede aos servidores civis do 

Poder Executivo da União e dos Territórios, 
enquanto não fôr aprovado o Plano de Classificação 
de Cargos e Funções e revistos os níveis de 
retribuição correspondentes, um abono 
correspondente a 30% (trinta por cento) dos 
respectivos padrões, referências e símbolos de 
vencimento, salário e função. 

Como se observa, o preceito que se contém 
neste artigo, da forma em que está redigido, deixa à 
margem de seu império a numerosa classe de 
servidores públicos que presta o concurso de sua 
atividade funcional aos órgãos do Poder Judiciário. 

Releva salientar que o mesmo não ocorreu 
quando da promulgação da Lei nº 2.745-45, cujo art. 
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1º, nesse passo, incluiu, tàcitamente, os servidores 
do Judiciário. 

O Tribunal Superior Eleitoral, em acórdão 
prolatado pelo Ministro Vieira Braga, teve a 
oportunidade de salientar:  

"A inflação devorou em grande parte a 
substância dos padrões de vencimentos previstos  
na legislação federal e que haviam, servido  
de base à organização dos quadros administrativos 
das repartições e serviços da União, inclusive  
os que se encontram sob o contrôle do Poder 
Judiciário. O que a Lei nº 2.745, procurou  
realizar não foi senão o restabelecimento  
dos padrões naqueles valores que foram 
considerados na estruturação de todos os  
quadros de funcionários da União, os das repartições 
e serviços do Poder Executivo, como os dos  
serviços administrativos do Legislativo e do 
Judiciário. Em tais condições, a exclusão dos 
funcionários da Justiça, se houvesse sido 
expressamente estabelecida na lei, é que soaria 
como ofensiva e violadora da Constituição,  
porque romperia a proporcionalidade que  
havia sido computada e pesada na composição dos 
quadros dos serviços administrativos dos  
Tribunais, cujos funcionários, afinal de contas, em 
virtude de tal exclusão, sofreriam verdadeira 
desclassificação, pois, colocados em cargos 
remunerados com certo padrão de vencimentos, 
teriam de perceber vencimentos de padrão  
muito inferior". 

Do exposto, verifica-se ser de tôda 
conveniência que o Senado, atento às regras  
que definem o princípio de harmonia dos  
poderes, corrija o lapso constante no art.  
1º do projeto, mandando incluir, por via de 
conceituação extensiva, os servidores do  
Poder Judiciário. Para isso apresentamos, no final 
 

dêste parecer, emenda que soluciona 
convenientemente a questão (nº 1-C).  

Art. 2º: 
5. Êste artigo fixa os limites de extensão do 

presente projeto, situando nas alíneas a, b, c e d, a 
sua aplicabilidade:  

a) aos militares; 
b) aos extranumerários tarefeiros; 
c) à Comissão Executiva do Plano do Carvão 

Nacional. 
Art. 3º:  
6. O art. 3º condiciona a concessão do abono 

ao pessoal ativo e inativo das autarquias, mediante 
decreto do Executivo, às possibilidades financeiras 
dessas instituições, ao mesmo tempo que faculta ao 
Executivo a proceder a extensão dos benefícios 
decorrentes do presente projeto aos funcionários e 
extranumerários cedidos à Rêde Ferroviária Federal 
S. A. 

O que contém êste artigo não é mais que a 
reprodução de método utilizado anteriormente, 
quando da concessão de aumentos aos servidores 
públicos, sujeitando-se a extensão de idênticos 
benefícios aos autárquicos, de acôrdo com as 
possibilidades financeiras de cada uma dessas 
entidades. 

É que o sistema de pagamento dos servidores 
autárquicos corre por conta dos recursos da própria 
instituição que, em certos casos, pode encontrar-se 
em condições de insolvência, incapacitada, portanto, 
de dar cumprimento às prescrições legais 
concessivas da medida. 

Também os servidores da Rêde Ferroviária 
Nacional, cedidos na forma da Lei nº 3.115, de 16 de 
março de 1957, são incluídos no mesmo processo da 
concessão, mediante decreto do Executivo, já que 
têm garantidos os seus direitos como funcionários 
públicos. 

A verdade, porém, é que a  
situação dos servidores públicos  
da administração descentralizada, como 
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a dos seus colegas da administração direta, é 
realmente desalentadora, em face do aumento 
vertiginoso do custo de vida. 

A posição de ambas as classes de servidores 
é a mesma, pois ambas passam pelas mesmas 
vicissitudes e são igualmente atingidas pela 
ascensão dos preços das utilidades. 

Não há, pois, razão para se limitar a 
concessão do abono, vinculando-o ao arbítrio do 
Poder Executivo, pois se a elevação dos índices de 
custo de vida atinge a todos, a todos deve beneficiar 
o abono, sem quaisquer restrições. 

Depois, é de salientar que as instituições 
paraestatais jamais deixaram de pagar os abonos e 
aumentos aos seus servidores, não obstante as 
limitações traçadas nas leis anteriores. 

Daí a Emenda 2-C adiante formulada. 
Art. 4º: 
7. Cogita-se, agora, neste artigo, de conceder 

abono: 
a) ao pessoal tabelado, pago à conta de 

dotações globais, constantes da Consignação 16.00 
– Encargos Gerais, Verba 3.0.00 – Desenvolvimento 
Econômico e Social e Consignação 4.1.00 – Obras; 

b) aos servidores inativos, civis e militares, 
inclusive os da extinta Polícia Militar do Território do 
Acre; 

c) aos pensionistas civis e militares. 
O abono que se quer dar a essas classes de 

servidores é de 20% (vinte por cento). Não 
encontramos, por mais que indagássemos, os 
motivos que determinaram o Poder Executivo a 
propor o abono para os inativos e pensionistas na 
base em que o fêz. 

As razões que justificam a concessão dessa 
medida para os servidores ativos são as mesmas 
que demandam em favor dos inativos. 

Em relação ao pessoal chamado de obras, então, 
a discriminação é intolerável, pois distingue servido- 
 

res ativos, impondo-lhes condições de inferioridade, 
sem qualquer justificação. 

Art. 5º: 
8. O art. 5º situa o aumento decorrente do 

presente projeto como simples abono, sem qualquer 
vinculação com o vencimento, ao qual, em hipótese 
alguma, poderá incorporar-se.  

De fato, tratando-se de simples abono, 
concedido em caráter transitório, não se justifica 
possa êle vir a aglutinar-se ao vencimento, 
remuneração, salário ou retribuição, nem ao 
provento dos inativos e pensionistas. 

Art. 6º: 
9. Êste artigo manda excluir dos benefícios 

que o projeto estabelece os servidores de que tratam 
as Leis ns. 3.205, de 15 de julho de 1957 e 3.414, de 
20 de junho de 1958. 

Assim, não serão beneficiados com o abono 
os Tesoureiros, Tesoureiros-Auxiliares e Conferentes 
de Valores, Magistrados, Procuradores,  
Assistentes Jurídicos e Membros do Ministério 
Público. 

Tendo em conta que o abono deve  
ser concedido a todos os servidores públicos,  
civis e militares, sem distinção de classes  
ou categorias, não se justifica a exclusão  
que êste artigo objetiva, principalmente tendo  
em vista que as Comissões de Justiça, Finanças  
e Serviço Público da Câmara dos Deputados 
manifestaram-se pela eliminação total  
dêste artigo. 

Apresentamos, assim, a Emenda nº 4-C.  
Art. 7º:  
10. O artigo 7º do projeto atinge exatamente o 

magistério, e os cargos técnicos, hoje em situação 
de inferioridade, face aos demais do serviço  
público. 

O projeto de classificação de cargos confere a 
êsses profissionais o mais alto padrão. Como negar-lhes 
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abono, colocando-os em situação de inferioridade 
com os outros cargos? 

Acresce, ainda, que o abono é dado ao cargo 
ou função e não ao funcionário. Se há servidores que 
acumulam, o fazem legalmente, dentro dos 
dispositivos constitucionais. 

Assim nos parece justo que seja suprimido o 
artigo. 

Art. 8º: 
11. Os recursos necessários para o 

pagamento do abono são estabelecidos neste  
artigo. Matéria a ser examinada na Comissão de 
Finanças. 

Art. 9º: 
12. Êste artigo fixa o prazo de início das 

vantagens financeiras decorrentes do projeto em 
exame, a partir de 1º de janeiro de 1959. 

Art. 10. 
13. O princípio de que nenhum servidor 

poderá perceber vencimentos inferiores ao salário 
mínimo previsto para a região em que estiver lotado, 
constitui o objetivo deste artigo e seu parágrafo 
único. 

A medida é moralizadora e impede que  
o servidor público perceba menos que o  
assalariado sujeito ao regime da Legislação 
Trabalhista. 

Art. 11:  
14. O art. 11 trata de matéria estranha aos 

objetivos do presente projeto, competindo à 
Comissão de Finanças apreciar-lhe o mérito. 

Art. 12:  
15. De acôrdo com o art. 12, o servidor público 

não mais será beneficiado com vantagens ou 
promoções, quando aposentado, ou reformado, no 
caso de ser militar. Essas prerrogativas foram 
adjudicadas aos funcionários civis pela Lei nº 1.711, 
de 1952, já que anteriormente, eram concedidas aos 
militares. 

Verifica-se, todavia, tratar-se de medida 
essencial, que envolve mesmo problema de mérito, 
no que tange à legislação de pessoal, não sendo, 
pois, oportuna a sua derrogação em lei de 
emergência, sem um estudo de base sôbre o 
assunto, podendo ser a matéria mais 
adequadamente estudada no plano de 
reclassificação. 

Dêste modo, apresentamos a Emenda nº 7-C, 
que suprime o art. 12 do projeto. 

Art. 13:  
16. O art. 13 estabelece os vencimentos dos 

Ministros de Estado, elevando-os de Cr$ 50.000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros) para Cruzeiros 70.000,00 
(setenta mil cruzeiros).  

Nada há que objetar quanto a êste aumento 
que vem coadunar-se com os recentes aumentos 
atribuídos aos cargos superiores dos demais 
Poderes. 

Art. 14:  
17. No que toca ao art. 14, eis que êste está 

claramente maculado com o vício da 
inconstitucionalidade. 

De fato, dispondo que "o Poder Executivo 
reexaminará os quadros do serviço público federal, 
inclusive dos órgãos de administração centralizada e 
das sociedades de economia mista de que faça parte 
a União, suprimindo os cargos ou funções que não 
sejam absolutamente necessários", o art. 14 está 
irremediàvelmente comprometido, uma vez que fere, 
em cheio, a um só tempo os artigos 65 e 36 da 
Constituição, pois enquanto êste, em seu § 2º, 
dispõe que é da competência do Congresso Nacional 
"criar e extinguir cargos públicos e fixar-lhes os 
vencimentos sempre por lei especial". 

Ora, no art. 14, o Congresso delega poderes 
ao Poder Executivo para "reexaminar os quadros do 
serviço público federal", "suprimindo os cargos ou 
funções que não sejam absolutamente necessários". 
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Além dêsse vício capital, contém o art. 14 o 
absurdo de atribuir também ao Executivo 
competência para reexaminar os quadros dos 
serviços das sociedades de economia mista, as 
quais estão fora da sua jurisdição, pois essas 
sociedades são autônomas, sendo apenas 
fiscalizadas pelo govêrno. 

Nestas condições, a Comissão de Constituição 
e Justiça opina pela aprovação do presente projeto, 
com as seguintes emendas: 

 
Nº 1-C 

 
Ao art. 1º, onde se diz:  
"servidores civis do Poder Executivo da União 

e dos Territórios",  
Diga-se: 
servidores civis da União e dos Territórios. 

 
Justificação 

 
Item 4 dêste parecer.  
 

Nº 2-C 
 

Ao art. 3º, substitua-se pelo seguinte: 
Art. 3º O abono de que trata esta lei será 

concedido: 
a) ao pessoal ativo e inativo das autarquias 

federais e entidades paraestatais, mediante decreto 
do Poder Executivo; 

b) aos funcionários e extranumerários cedidos 
à Rêde Ferroviária Federal S. A., na forma do § 2º, 
da letra d do art. 5º da Lei nº 3.115, de 16 de março 
de 1957. 

 
Justificação 

 
Item 6 dêste parecer.  
 

Nº 3-C 
 

Ao art. 4º, onde se diz:  
"20% (vinte por cento) ",  
Diga-se: 
30% (trinta por cento).  
 

Justificação 
 

Item 7 dêste parecer. 

Nº 4-C 
 

Ao art. 6º – Suprima-se. 
 

Justificação 
 
Item 9 dêste parecer. 
 

Nº 5-C 
 
Ao art. 7º – Suprima-se. 
 

Justificação 
 
Item 10 dêste parecer. 
 

Nº 6-C 
 
Ao art. 12 e seus parágrafos – Suprimam-se. 
 

Justificação 
 
Item 15 dêste parecer.  
 

Nº 7-C 
 
Ao art. 14 e seus parágrafos – Suprimam-se. 
 

Justificação 
 
Item 17 dêste parecer.  
 

Declaração de voto 
 
Votei pela Emenda 7-C, que suprime  

o dispositivo introduzido no projeto por  
iniciativa do Deputado Fernando Ferrari, tão  
sòmente porque reputo incompleto o texto,  
de vez que não abrangendo os militares  
transferidos para a reserva torna a proposição 
discriminatória. Admito o princípio, que inspira o 
nobre Deputado riograndense e aguardo a 
oportunidade para defendê-lo, quando se votar a lei 
de reclassificação que regulará com amplitude essa 
matéria. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 
1958. – Senador Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Prisco dos Santos, para emitir parecer em 
nome da Comissão de Serviço Público Civil. 
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O SR. PRISCO DOS SANTOS (*): – Sr. 
Presidente, solicito me seja enviado o projeto.  
(O orador é atendido). Lamento ter que dar  
parecer ao Projeto nº 234, de 1958, que concede 
abono provisório aos servidores civis e militares do 
Poder Executivo e dos Territórios, dá outras 
providências, em regime de urgência especial tão 
bem deferido em nosso Regimento, circunstância 
que me impede fazer sôbre a matéria os estudos 
necessários para emitir opinião justa e 
conscienciosa. Lamento – repito – porque já se está 
tornando hábito nesta Casa, aprovarmos em tal 
regime, projetos de relevância, que podem influir nos 
destinos econômicos, financeiros, políticos e sociais 
do nosso País, sem que sôbre os mesmos  
possamos sequer meditar. Não há, porém, outra 
solução senão a de nos cingirmos às determinações 
da Maioria e emitirmos parecer sôbre a proposição, 
lançando embora o nosso protesto, por se tratar  
de assunto que merecia ser estudado 
minuciosamente. 

Ditas estas palavras, passo a emitir o parecer 
da Comissão de Serviço Público Civil. 

Quando chegou ao Senado o Plano de 
Reclassificação de Cargos e Funções dos Servidores 
Civis da União, em reunião da Comissão de Serviço 
Público Civil, na qual fui Relator, acatando opinião 
manifestada, nesta Casa, pelo nobre Senador João 
Villasbôas, no tocante à concessão de um abono 
puro e simples ao funcionalismo, apresentei 
substitutivo ao projeto, dando a todos os servidores 
civis da União o abono de 30%.  

Êsse parecer, que mereceu aprovação  
da Comissão de Serviço Público Civil, não 
chegou a ser votado, apesar de requerida 
urgência, em Plenário, pelo nobre Senador Mem 
de Sá; porque o honrado Senhor Presidente  
da República enviara à Câmara dos Deputados 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Mensagem propondo a concessão de abono ao 
funcionalismo da União. 

Na oportunidade, justificando nosso 
substitutivo, dizíamos de sua necessidade, em face 
da situação aflitiva em que vive o funcionalismo da 
União ante cotidiano e aterrador aumento do custo 
das utilidades. 

O abono então proposto era apenas de 
medida de emergência, para minorar situação 
angustiante. Permanecemos no mesmo ponto de 
vista, daí nossa manifestação favorável a que todos 
os funcionários, sem exceção de classes nem de 
grupos, recebam o abono de 30%. 

Formulamos, aliás, emenda ao art. 1º, pois a 
disposição limitava o aumento aos servidores civis 
do Poder Executivo. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
sàbiamente, apresentou a Emenda nº 1-C assim 
redigida: 

 
"... servidores civis do Poder Executivo da 

União e dos Territórios".  
Diga-se: – "servidores civis da União e dos 

Territórios". 
A Comissão de Constituição e Justiça, 

portanto, elaborara emenda exatamente como era 
propósito da Comissão de Serviço Pública Civil 
oferecer. Atendido o nosso objetivo cabe-nos 
manifestar inteira aprovação à Emenda nº 1-C. 

Como conseqüência dessa emenda e do 
nosso ponto de vista, no que diz respeito à 
concessão do abono a todos os funcionários, não 
vemos motivos para excluir dêsse benefício os 
servidores públicos aquinhoados pelas Leis ns. 
3.205, de 15 de julho de 1957, e 3.414, de 20 de" 
julho de 1958.  

A douta Comissão de Constituição e Justiça, 
apresentou, em particular, emenda supressiva do art. 
6º. Era nosso intuito propor também a  
supressão dêsse artigo pelas razões que expus,  
isto é, que o abono deve ser concedido a todos os 
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servidores, sem exceção de classes ou de grupos. 
Prosseguindo no estudo do projeto, ainda ao 

art. 3º, a nobre Comissão de Constituição e Justiça 
apresentou emenda. Era nosso propósito, 
igualmente, emendá-lo, por acharmos que não só o 
pessoal ativo e inativo das autarquias federais, como 
também os funcionários extranumerários, cedidos à 
Rêde Ferroviária Federal S.A. e êstes com mais 
razão deviam ser atendidos, porquanto, pelo 
disposto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 3.115, de 16 
de março de 1957, gozam de tôdas as vantagens e 
prerrogativas do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. 

É nosso pensamento que o abono deve, e não 
"poderá", como estabelece o art. 3º, ser concedido a 
êsses servidores. 

Prescreve o art. 3º do projeto: 
"O abono de que trata esta lei poderá ser 

concedido". 
A Comissão de Serviço Público Civil pretendia 

modificar essa disposição, permitindo que o abono 
fôsse também concedido a êsses servidores. Daí o 
nosso apoio integral à Emenda nº 2-C, cujo texto é o 
seguinte: 

"O abono de que trata esta lei será concedido 
ao pessoal ativo e inativo das autarquias federais e 
aos funcionários e extranumerários cedidos à Rêde 
Ferroviária Federal S.A.". 

Quanto ao art. 4º, também não encontramos 
motivo que justificasse a distinção, na concessão do 
abono: uma classe com trinta por cento, e outra com 
vinte por cento, principalmente a de servidores como 
os da Verba Três, pessoal das obras, justamente 
aquêles que ganham menos e a dos inativos, civis e 
militares. 

Por mais que procurássemos, não 
encontramos justificativa para a discriminação. Era 
nosso objetivo, nesse particular, sugerir emenda,  
 

mandando suprimir os 20% e estabelecendo o  
abono igual para todos os servidores, pensamento 
que sempre nos norteou, desde o momento  
que cogitamos da concessão dêsse aumento 
provisório. 

A Comissão de Constituição e Justiça, na sua 
Emenda 3-C, declara: 

"Onde se diz 20%, diga-se 30%". 
A Comissão de Serviço Público Civil é 

inteiramente favorável à emenda. 
O art. 7º, Sr. Presidente, estabelece: 
"Aos servidores que, nos têrmos da 

Constituição, acumularem cargos e funções, ou 
estejam em efetivo exercício em um dêles e em 
disponibilidade com relação ao outro, será pago o 
abono de 30% calculado sôbre a importância do 
cargo de maior valor". 

Estudando o artigo também não atinamos 
com o motivo por que o autor do projeto opinava 
fôsse calculado o abono apenas sôbre a 
importância percebida no cargo de maior 
vencimento. 

Se a Constituição permite a acumulação de 
cargos, como consentir, no tocante aos servidores 
em disponibilidade – às vêzes não por vontade, e 
sim por determinação superior – como consentir em 
que, exercendo duas funções, permitidas pela 
Constituição, venham a ter sòmente um abono, 
cerceando-se-lhes um direito? 

É, pois, nosso ponto de vista contrário ao 
artigo, e vimos que a Comissão de Constituição e 
Justiça pretende suprimi-lo, com o que estamos de 
acôrdo. 

Quanto aos outros artigos a Comissão de 
Serviço Público Civil não tem objeção, exceto ao de 
nº 12 e parágrafos, aos quais a Comissão de 
Constituição e Justiça apresentou emenda 
supressiva. 
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O projeto sôbre o qual estou emitindo parecer, 
em nome da Comissão de Serviço Público Civil, 
poderia ser classificado como de emergência, 
porquanto visa apenas conceder melhoria 
temporária. Nêle se declara que o abono não será 
incorporado ao vencimento do funcionário, constituirá 
bonificação provisória. Não compreendo, assim, que 
medida de caráter permanente – como a do art. 12, 
que altera profundamente a legislação vigente – seja 
parte integrante da proposição. Êsse artigo merece 
ser estudado detidamente, para que direitos não 
venham a ser feridos. 

Assim, não via, em absoluto, motivo para 
inclusão dessas sugestões no texto da lei, máxime 
quando está em tramitação o projeto de classificação 
de cargos e funções, no qual a mim me parece 
melhor caberia estudarmos essas regras fixas 
atinentes ao funcionalismo civil da União. 

Nessas condições, a Comissão de Serviço 
Público opina para que o art. 12 e parágrafos sejam 
suprimidos do bôjo do projeto. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça 
apresentado a Emenda nº 6-C, supressiva do art. 12 
e parágrafos, a de Serviço Público Civil manifesta-se 
no mesmo sentido. 

No mais, o projeto pode ser aprovado com as 
modificações que acabamos de apresentar. 

É o parecer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 

Comissão de Segurança Nacional. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. 

Presidente, o pensamento do Partido Trabalhista 
Brasileiro no Senado está consubstanciado no 
substitutivo que apresentou por ocasião da emenda 
do Senador João Villasbôas. Somos contrários ao 
abono indiscriminado de 30% a todos os funcionários, 
sejam os mais modestos, sejam os de maior  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

graduação. No momento, porém, não se trata dêsse 
assunto. 

Passo a ler o parecer da Comissão de 
Segurança Nacional: 

Sôbre o presente projeto, que concede abono 
provisório aos servidores civis do Poder Executivo da 
União e dos Territórios, já se pronunciou, 
apreciando-lhe o mérito, a Comissão de Serviço 
Público Civil, que lhe ofereceu 7 emendas. 

Cabe-nos, agora, examinar a matéria, naquilo 
em que, interessando às Fôrças Armadas, inscreve-
se na área de competência desta Comissão. 

II – Os artigos sôbre que devemos falar são 
os de nº 2, letra a, que estende o abono de 30% 
aos militares, na base dos atuais padrões de 
vencimentos dos postos dos oficiais; o art. 4º (letras 
b e c) que concede um abono provisório de 20% 
aos inativos e pensionistas militares; e o art. 12, 
onde se estatui que em nenhuma hipótese a 
aposentadoria ou reforma do servidor civil ou  
militar dará lugar a promoção ou acréscimo, de 
vantagens. 

III – Quanto ao art. 2º, letra a, nada há  
que opor; quanto à alínea b do art. 4º foram omitidos 
os militares da reserva de 1ª classe e os reformados. 
Há necessidade de incluí-los no abono, que deverá 
ser de 30%, de acôrdo com o art. 182 da 
Constituição Federal, de vez que abono é vantagem 
e não vencimento; e os militares da Reserva ou 
Reformados gozam em tôda plenitude das 
vantagens, regalias e prerrogativas asseguradas  
aos militares da ativa. Neste ponto, a Emenda nº 3-C 
atende à questão e a que formulamos, no final  
dêste parecer, dá nova redação ao item b do art. 4º, 
de modo a substituir a expressão servidor militar 
inativo por militar da reserva de 1ª classe ou 
reformado. 

Ainda no art. 2º, alínea a, existe uma 
impropriedade de linguagem que precisa de  
ser corrigida, a fim de evitar dúvidas futuras e  
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para colocá-lo de acôrdo com as definições legais e 
consagradas pelo uso. 

O projeto determina que o abono é extensivo 
aos militares, na base dos atuais salários das praças 
de pré. Ora, de acôrdo com a definição legal, (Lei nº 
1.316, de 20-1-951), a praça de pré não tem salário 
e, sim, vencimento, ficando na atividade a partir de 
data da incorporação nas Fôrças Armadas. 

Assim, a Emenda 9-C visa a corrigir a 
impropriedade existente. 

Relativamente à Emenda nº 4-C, que manda 
suprimir o art. 6º do projeto, ela nos parece justa e 
convincente. 

O atual projeto que eleva através do abono os 
vencimentos do funcionalismo civil e militar da União, 
resultou do reconhecimento pelo govêrno da 
necessidade urgente de atender à conjuntura 
inflacionária em que se debate o País, traduzida no 
encarecimento do custo de vida, notòriamente 
acelerado nos últimos tempos. 

As mesmas razões e fundamentos que 
legitimam o abono em favor dos servidores civis e 
militares, não poderão deixar de prevalecer 
relativamente aos magistrados e Membros do 
Ministério Público e aos Tesoureiros. 

Não se alegue, como se pretende, que os 
servidores públicos visados pelo art. 6º do projeto, 
são excluídos do abono em conseqüência de terem 
obtido aumento de vencimentos por via de leis 
especiais recentes. 

Efetivamente, os tesoureiros (excluídos  
do projeto) tiveram reclassificados os seus  
cargos em virtude da Lei nº 3.205, de 15 de julho de 
1957. 

Por outro lado, os Membros da Magistratura e 
do Ministério Público, além de Consultores Jurídicos, 
assessores e assistentes jurídicos da União tiveram 
os seus vencimentos aumentados em conseqüência 
da Lei nº 3.414. 

Aos menos avisados pode  
impressionar a circunstância acima apon-  
 

tada, pois, Tesoureiros, Magistrados e Membros do 
Ministério Público tiveram os seus vencimentos 
aumentados em virtude das Leis ns. 3.205, de 13-7-
57 e 3.414, de 20-6-58. 

Verifica-se, por outro lado, que o aumento 
resultante da Lei nº 3.414, teve em vista reajustar 
vencimentos de Magistrados e Membros do 
Ministério Público a partir de 1º de janeiro de 1957, 
visto não terem sido êsses servidores públicos 
alcançados pelo aumento de vencimentos do 
funcionalismo civil e militar concedido pela Lei nº 
2.745, de 12 de março de 1956. 

O Poder Executivo que não promoveu o 
aumento da Magistratura e do Ministério Público, por 
ocasião do aumento do funcionalismo civil e militar 
(Lei 2.745-56), acabou por criar a situação 
calamitosa em que se encontravam aquêles 
servidores da Nação, situação que se pretendeu 
resolver com a Lei nº 3.414, fazendo-se retroagir os 
seus efeitos a 1º de janeiro de 1957, quando deveria 
até ter atingido a data do aumento concedido ao 
funcionalismo civil e militar, ou seja, 1º de janeiro de 
1956. 

Daí resulta que o aumento concedido para 
atender à situação dos Magistrados e Membros do 
Ministério Público, em 1º de janeiro de 1957, já está, 
no momento, pràticamente superado. 

Ora, para evitar situações como essas é que 
se impõe a inclusão no Projeto dos Servidores 
Públicos visados pelo art. 6º, não só porque constitui 
ato de inequívoca legitimidade, como ainda porque, 
ante o impacto que resultará fatalmente do aumento 
de todo funcionalismo federal, civil e militar e dos 
níveis, em geral, de salários em todo o País, com a 
elevação do salário mínimo, temos que contar com 
um aumento de custo de vida em proporções 
imprevisíveis. 

Das conseqüências da inflação com o 
simultâneo crescimento do custo de vida  
ninguém escapa, não sendo justo que se pretenda 
excluir apenas três classes de servidores  
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dos benefícios do projeto, ferindo disposição 
constitucional, tanto é certo que contraria 
frontalmente o princípio da isonomia e da igualdade 
de todos perante a lei. 

Convém salientar, ainda, que o índice de custo 
de vida, segundo dados oficiais do IBGE e da 
Fundação Getúlio Vargas, vem aumentando, 
anualmente, em cêrca de 22%, e no período de 
janeiro de 1957 a dezembro de 1958, êsse índice 
elevou-se de quase 50%. Isto quer dizer que 
Magistrados e Membros do Ministério Público, cujo 
aumento de vencimentos, por motivos óbvios, 
retroagiram a 1º de janeiro de 1957, no presente 
momento êsse aumento nada representa, pois, de 
então para cá o crescimento do custo de vida (50%) 
o consumiu inteiramente. 

Concedido o aumento de vencimentos ao 
funcionalismo civil e militar e elevado o nível de 
salário mínimo em todo o País, a progressão do 
aumento do custo de vida, com tôda a segurança, há 
de ser muito maior do que nos anos anteriores, 
colocando os Magistrados e os Membros do 
Ministério Público em situação vexatória, tal como 
ocorreu em relação ao aumento de 1956. 

Além do mais, é necessário que se evite a 
circunstância altamente comprometedora da 
hierarquia funcional que se vinha observando 
anteriormente ao aumento concedido à Magistratura 
e Ministério Público, quando funcionários 
burocráticos de menor categoria percebiam 
vencimentos superiores a Juízes de primeira 
instância e membros dos diferentes tribunais em que 
serviam. 

A prevalecer o critério de negar a Magistrados 
e Membros do Ministério Público da União o 
aumento deferido às demais classes de servidores 
da União, será restaurada a ilegal e odiosa 
subversão, voltando a se observar Ministros, 
Desembargadores e Juízes com vencimentos 
inferiores aos seus subordinados. 

Não há, pois, razão para qualquer exceção em 
uma lei de abono, que visa a corrigir situação que 
afeta a todos, por isso pleiteamos, em homenagem à 
Justiça, a supressão do texto proibitivo para o efeito 
de se ter como aplicável a presente lei aos 
Magistrados e Membros do Ministério Público da 
União. 

V – No tocante, porém, ao artigo 12, 
consideramo-lo inoportuno e inconveniente, pelas 
conseqüências que daí poderiam advir, pelo que 
julgamos oportuna a Emenda nº 6-C, que o suprime. 

É de boa técnica legislativa, não incluir em lei 
de emergência, tôda ela de caráter transitório, 
disposições permanentes, principalmente, como no 
caso focalizado, quando essa disposição visa 
modificar regra jurídica já consagrada pela legislação 
em vigor. 

Assim, preliminarmente a emenda é inoportuna 
e incabível em proposição como a de que se cogita, 
principalmente se tivermos presente, que o preceito 
constante do projeto, visa modificar direitos já 
integrados, nas leis concernentes aos militares e no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Evidentemente não se pode decidir da 
conveniência, justiça e juridicidade de semelhante 
disposição em uma lei de emergência, votada em 
regime de urgência. 

No mérito também improcede a proposição, 
pois não se compreende que se pretenda golpear 
servidores civis e militares, principalmente quando no 
fim da vida, deixam a atividade, num justo repouso, 
dos longos e atribulados anos de serviço, votados à 
defesa e aos interêsses da Pátria. 

Alegam os opositores da norma jurídica que se 
pretende revogar, não ser justo que o funcionário 
civil ou militar se aposente ou reforme com 
vencimentos superiores aos da atividade. 

O preceito legal questionado, porém, tem o 
sentido de prêmio ao servidor civil ou militar  
depois de longos anos de serviços prestados  
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à Nação. A sua revogação importa em flagrante 
injustiça que o Senado da República não pode 
encampar. 

Impõe-se a supressão do mencionado artigo, 
pois a apreciação da sua conveniência e juridicidade, 
não pode e não deve ser apreciada, em projeto que, 
encerrando lei de emergência, vem transitando em 
regime de urgência. 

À vista do exposto, a Comissão de Segurança 
Nacional é de parecer favorável ao projeto e às 
Emendas ns. 1-C a 4-C, 6-C e 7-C e de parecer 
contrário à de nº 5-C, por entender que o abono visa 
a favorecer, justamente, aquêles que sofrem o 
impacto da carestia da vida. 

Não vê a Comissão de Segurança Nacional 
como os funcionários, civis ou militares, que 
acumulam funções, possam receber por duas, três 
ou quatro fontes, êsse abono. A Comissão é, 
portanto, contrária à Emenda nº 5-C. 

A Emenda nº 8-C contém, igualmente, 
impropriedade que deve ser corrigida. Refere-se a 
servidores inativos, civis e militares. Os servidores 
inativos são todos civis. Parece-nos que a intenção 
do projeto é abranger os servidores civis inativos e 
os militares da reserva de primeira classe, ou 
reformados. 

A Emenda nº 9-C, que a Comissão de 
Segurança Nacional apresenta, modifica a alínea a 
do art. 2º; manda substituir a expressão "salários das 
praças" por "vencimentos das praças". 

É êste, Sr. Presidente, o parecer da Comissão 
de Segurança Nacional que concorda com quase 
tôdas as emendas das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Serviço Público Civil. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
douta Comissão de Finanças. 

O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte parecer): 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 234, de 1958,  
oriundo da Mensagem do Poder Executivo, concede, 
no seu art. 1º, abono provisório de 30%, a partir  
 

de janeiro de 1959, aos servidores civis do  
Poder Executivo e dos Territórios, enquanto  
não fôr aprovado o Plano de Classificação de 
Cargos e Funções e revistos os níveis de 
retribuição correspondentes, na conformidade do 
art. 259, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952. 

Êsse abono, pelo art. 2º do projeto, é 
extensivo aos militares, aos extranumerários, 
tarefeiros e contratados, podendo ser, pelo art. 3º, 
concedido ao pessoal ativo e inativo das autarquias 
federais e entidades paraestatais bem como aos 
funcionários e extranumerários cedidos à Rêde 
Ferroviária Federal S. A. 

É também concedido um abono provisório de 
20%, a partir da mesma data, ao pessoal das Verbas 
3 e 4, aos servidores inativos, civis e militares, aos 
pensionistas civis pagos e militares pago pelo 
Tesouro Nacional ou pelo IPASE, e aos inativos da 
Polícia Militar do Território do Acre. 

O abono será calculado sòmente em relação 
aos padrões, referências e símbolos de vencimentos, 
salários e funções, e não poderá ser a êstes 
incorporado, em caso algum, nem para qualquer 
efeito. 

Tais são os principais dispositivos do projeto 
de lei, ora submetido a esta Comissão, que deverá 
apreciar os efeitos financeiros do mesmo. 

Antes de fazê-lo, desejamos salientar que 
poucas classes têm sofrido tanto com a rápida e 
contínua desvalorização da moeda, quanto os 
servidores da União. Compreende-se por que. A 
nossa longa tradição de orçamentos deficitários – 113 
ao todo em 136 anos de Brasil independente – vem 
sendo a principal causa do apêlo imoderado às 
emissões de dinheiro tendentes a cobrir tais deficits, o 
que origina, as mais das vêzes, processos 
inflacionários agudos, acompanhados de elevações do 
custo de vida e conseqüente baixa do salário real. O 
servidor é vítima então dessa cadeia implacável: o defi-  
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cit orçamentário gera a inflação monetária; esta, a 
alta dos preços, que, por seu turno, reduz o  
poder aquisitivo dos salários, os quais difìcilmente 
podem ser majorados em razão do próprio deficit 
orçamentário. Além disso, o mecanismo, através do 
qual se procede a êsse reajustamento, é muito 
moroso nos estudos e no atendimento da melhoria 
pleiteada, que, não raro, se concretiza defasada  
no tempo, quando novas altas do custo de  
vida já exigiram percentagens mais elevadas de 
aumento. 

Aí está o motivo por que, apesar dos oito 
reajustamentos de salários concedidos desde o início 
da primeira guerra mundial, quando se firmou a 
tendência ascencional dos preços, os servidores 
civis da União, têm visto o seu padrão de vida 
constantemente sacrificado. 

Agora mesmo, o Poder Executivo, não 
obstante haver encaminhado ao Congresso o 
Plano de Classificação de Cargos e Funções, 
julgou-se no dever de propor a concessão  
de um abono provisório de 30% aos servidores 
civis e militares, que lhes permitia recuperar  
parte do poder aquisitivo perdido em virtude da 
elevação do custo de vida, a qual se tornou 
particularmente violenta nesse segundo semestre 
de 1958. 

Trata-se assim de medida de emergência 
inadiável, apesar de a conjuntura adversa que o País 
atravessa. 

Para fazer face às despesas dela decorrentes, 
o Congresso acaba de aprovar dois projetos de lei, 
que representarão substancial refôrço à Receita da 
União em 1959. 

O Poder Executivo propõe a concessão  
de abono em base percentual única – 30% – (exceto 
no caso todo especial do pessoal das Verbas  
3 e 4 e dos inativos – pensionistas, que receberão 
20%. 

Isto pôsto, vejamos o impacto do  
abono que se pretende conceder nas finanças 
públicas. 

Os quadros anexos pormenorizam a despesa 
de pessoal civil e militar, ativo e inativo, em 1959, e o 
aumento decorrente do abono nos têrmos do projeto 
de lei em tela. 

Como se vê, a despesa total de pessoal civil e 
militar, ativo e inativo, atingirá a Cr$ 
69.140.000.000,00 em 1959, ou seja, 44,2% da 
despesa total orçamentária. Concedido que seja o 
abono, a despesa total de pessoal aumentará de 
Cruzeiros 15.578.000.000,00, passando, portanto, a 
Cr$ 84.718.000.000,00, que representarão 49,3% da 
despesa total orçamentária acrescida dês-se abono. 

Embora elevada essa percentagem, ela é 
pràticamente igual à que se verificava no ano bem 
recuado de 1935, quando a União despendia Cr$ 
1.400.000.000,00 com pessoal, exatamente 49% da 
despesa total. 

No intuito de expurgar do presente projeto de 
lei tudo o que não diga respeito especìficamente à 
sua finalidade central, qual seja a concessão do 
abono de emergência, a Comissão de Serviço 
Público apresentou emendas supressivas, com as 
quais estamos de acôrdo, sendo de destacar as que 
suprimem os artigos 6º, 12 e 14. Com o mesmo 
objetivo apresentamos as seguintes emendas : 

 
Nº 9-C 

 
Onde se diz: 
"Salários das praças". 
Diga-se: 
"Vencimentos das praças". 
 

Nº 10-C 
 
Ao art. 11 e seu parágrafo – Suprimam-se. 
 

Nº 11-C 
 
Ao art. 13 – Suprima-se. 
Finalmente, em face do  

demonstrativo anexo, que prova ser insu-  
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ficiente o crédito previsto no art. 8º, propomos mais a 
seguinte: 

 
Nº 12-C 

 
Ao art. 8º. 
Substituam-se pelo seguinte: 
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de  
 

Cr$ 16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de 
cruzeiros) para atender às despesas decorrentes 
desta lei. 

Com essas emendas, opinamos 
favoràvelmente ao Projeto de Lei da Câmara nº 234, 
de 1958, e às Emendas ns. 1-C a 8-C. 

Sala das Comissões, em .... – Vivaldo Lima, 
Presidente em exercício e Relator. 

 
DESPESAS DE PESSOAL DA UNIÃO EM 1959 

 
(Em milhões de cruzeiros) 

 
  

I – Civis 
 

Despesa % Em ns. absolutos 

     
1. Vencimentos, salários, subsídios e gratificações 

de função do pessoal permanente, mensalistas, 
contratados e tarefeiros…………………………….. 13.631 30  4.089 

2. Universidade, DCT e DIN………………………….. 5.395 10  1.619 
3. Rêde Ferroviária S. A………………………………. 7.677 30  2.303 
4. Outras estradas-de-ferro…………………………… 2.584 30  772 
5. Autarquias industriais………………………………. 2.293 30  688 
6. DNER, CNPq e INIC………………………………... 252 30  76 
7. Pessoal da antiga Verba 3…………………………. 1.800 20  360 
8. Pessoal da Verba 4.0.00……………………………     2.000 20       400 

 Total do Pessoal Ativo………………………….   35.632 –  10.310 
9. Inativos……………………………………………….. 3.029 20  606 

10. Pensionistas………………………………………….     1.371 20       274 
 Total do Pessoal Inativo..................................     4.400        880 
 Total Geral da Despesa do Pessoal 

beneficiado com o abono................................ 40.032   11.190 
11. Percentagens, pessoal em disponibilidade, 

gratificação adicional por tempo de serviço e 
gratificação pelo exercício do magistério………… 1.399 –  – 

Despesa total da União…………………………………... 156.226   – 
Percentagem da despesa com pessoal civil sem 
abono………………………………………………………. – 26,5  – 
Percentagem da despesa com pessoal civil com 
abono………………………………………………………. – 30,6  – 
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DESPESAS DE PESSOAL DA UNIÃO EM 1959 
 

(Em milhões de cruzeiros) 
 

 
 
II – Militares 
 

 
Despesa 

Cr$ 
Milhões 

 

% 
Aumento 

Cr$ 
Milhões 

     
1. Vencimentos de Oficiais……………………………... 3.433 30 1.030 
2. Vencimentos de Praças……………………………...   6.850 30   2.055 
 Total de pessal ativo………………………………..... 10.283    3.085 
3. Inativos……………………………………………….... 6.011 20 1.202 
4. Pensionistas…………………………………………...     506 20     101 
 Total de pessoal inativo...........................................  6.517   1.303 
 Total geral de despesa de pessoal beneficiado 

com o abono…………………………………………... 16.800 – 4.388 
5. Gratificações militares, ajuda de custo, diárias, 

abonos de família, auxílios para funeral e para 
fardamento…………………………………………….. 5.602 – – 

6. Etapas para alimentação…………………………….. 5.266 – – 
7. Substituições e diversos……………………………...            41 – – 
Despesa total de Pessoal Militar………………………..... 27.709 – – 
Despesa total da União………………………………….... 156.226 – – 
% da despesa com pessoal militar sem abono……….... 17,7% – – 
% da despesa com pessoal militar com abono……….... 18,6% – – 
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DESPESAS DE PESSOAL DA UNIÃO EM 1959 
 

(Em milhões de cruzeiros) 
 

III – Civis e Militares 
 

Especificação 

 
Despesa de pessoal 

 
Despesa com abono 

Civis Militares Total Civis Militares 
 

Total 
 

       
1. Pessoal ativo................... 35.632 10.283 45.915 10.310 3.085 13.395 
2. Pessoal inativo................ 4.400 6.517 10.917 880 1.303 2.183 
3. Total do pessoal com 

direito abono.................... 40.032 16.800 56.832 11.190 4.388 15.578 
4. Despesa de pessoal não 

atingido pelo abono......... 1.399 10.909 12.308 – – – 
5. Despesa total de pessoal 

s/ abono........................... 41.431 27.709 69.140 – – – 
6. Despesa total de pessoal 

c/ abono........................... 52.621 32.097 84.718 – – – 
7. Despesa total 

orçamentária................... – – 156.226 – – – 
8. Despesa total 

orçamentária, inclusive o 
abono.............................. – – 171.804 – – – 

        
         
 % (5) / (7) ................ 26,5% .................. 17,7% .................. 44,2%  
 % (6) / (8) ................ 30,6% ................... 18,7% .................. 49,3%  
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
emendas que vão ser lidas, pelo Sr. 1º Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes  
emendas: 

 
Nº 13 

 
Ao art. 3º: 
Substituam-se as palavras: "pode ser 

concedido" – pelas seguintes: "será concedido". 
Na alínea a suprimam-se as  

palavras finais – "mediante decreto  
 

executivo e condicionado às possibilidades 
financeiras de cada uma..." 

 
Justificação 

 
As autarquias previdenciais são credoras da 

União de vultosas somas e, conseqüentemente, esta 
está na obrigação de fornecer os meios pecuniários 
que lhe faltarem para o abono dos seus funcionários. 
Às outras, que são mantidas ou auxiliadas pela 
União, também esta deverá conceder os auxílios de 
que, para aquêle fim, necessitarem. 
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Sala das Sessões do Senado Federal, 23 de 
dezembro de 1958. – João Villasbôas. 

 
Nº 14 

 
Substitua-se no art. 1º, onde se lê: "é 

concedido aos servidores civis do Poder Executivo 
da União e dos Territórios" – pelo seguinte: 

"é concedido aos servidores públicos civis da 
União e dos Territórios". 

 
Justificação 

 
A justificação da emenda supra está contida 

na emenda de nossa autoria, que manda suprimir o 
art. do projeto. – Caiado de Castro. – Lima 
Guimarães. – Lourival Fontes. – Saulo Ramos. – 
Gomes de Oliveira. – Lima ,Teixeira. – Mourão 
Vieira. – Leônidas Mello. – Moreira Filho. – Arlindo 
Rodrigues. – Cunha Mello. 

 
Nº 15 

 
Acrescente-se ao art. 1º: 
§ 2º Aos servidores da letra "A" ou referência 

"17" e equivalentes, será concedido um abono que, 
somado aos vencimentos e salários do respectivo 
padrão, classe ou referência base; totalize o salário-
mínimo do Distrito Federal. 

 
Justificação 

 
O salário ou vencimento mínimo dos 

servidores públicos deve ser igual ao salário-mínimo 
do Distrito Federal, conforme vem sendo observado, 
aliás, há anos. 

O projeto, porém, muda essa orientação, 
passando a preconizar para o funcionalismo, de 
maneira extravagante e indecisa, o salário-mínimo 
regional, segundo as regras do art. 13, parágrafo 
único do projeto. 

Isso viola, por um lado, o princípio de "igual 
trabalho, igual salário uma vez que o funcionário de 
igual categoria pode ser lotado em qualquer parte  
do País e, por outro, não atende ao próprio prin-  
 

cípio do salário regional, eis que, na maior parte dos 
casos, o abono de 30% somado ao vencimento ou 
salário da classe "A" ou referência "17", excederá de 
muito o salário-mínimo regional. 

O problema é mais de lotação. Com o 
advento da classificação de cargos – e sòmente 
com isso – será possível o estabelecimento de uma 
lotação regional de acôrdo com a classificação, 
evitando-se, assim, que funcionários mais 
categorizados sejam lotados em lugares de baixo 
salário-mínimo. 

 
N. 16 

 
Acrescente-se. ao art. 2º: 
e) aos servidores em regime de "acôrdo  

entre a União aos Estados, equiparados  
aos extranumerários mensalistas, na forma do  
art. 264, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de  
1952. 

 
Justificação 

 
Os servidores em regime de "acôrdo", entre a 

União e os Estados são considerados 
extranumerários mensalistas da União pelas leis que 
os amparam. Gradativamente, conquistaram todos 
os direitos que atualmente gozam os 
extranumerários federais. Vejamos: foram 
equiparados aos extranumerários da União por fôrça 
do art. 264, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952. Nessa categoria, foram expressamente 
contemplados com os abonos de emergência e 
especial temporário, de acôrdo com as Leis 1.765 de 
18 de dezembro de 1952, e 2.412, de 1º de fevereiro 
de 1954, e por último foram beneficiados com o 
aumento de vencimentos dos funcionários civis da 
União, estabelecido pela Lei nº 2.745, de 12 de 
março de 1956. 

A Lei nº 2.284, de 9 de agôsto de 1954, que 
assegura estabilidade aos funcionários com mais de 
5 anos de serviço, é extensiva aos servidores dos 
"acordos". 

A partir de janeiro de 1957, passaram a perceber 
seus salários pela mesma verba pelos quais são pa-  
  



– 491 – 
 
gos os extranumerários mensalistas da União, de 
conformidade com a Lei nº 3.365, de 26 de 
dezembro de 1957, cujo art. 1º assim dispõe 
expressamente: 

"Os servidores em regime de "acôrdo" 
equiparados aos extranumerários da União, na forma 
do art. 264, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952, que tenham adquirido estabilidade nos têrmos 
da Lei nº 2.284, de 9 de agôsto de 1954, perceberão 
seus salários e demais vantagens por conta dos 
mesmos recursos ou verbas pelos quais são pagos 
os extranumerários da União". 

O Decreto nº 11.159, de 29 de dezembro de 
1942, em seu art. 15, estabelece originàriamente a 
equiparação de salários do pessoal em regime de 
acôrdo aos extranumerários da União. Por outro 
lado, o Decreto nº 29.270, de 17 de dezembro de 
1951, inclui os servidores do Acôrdo no regime do 
IPASE em nível correspondente aos extranumerários 
da União. 

Os servidores do "Acôrdo", que já adquiriram 
estabilidade por fôrça da acima mencionada Lei nº 
2.284, de 9 de agôsto de 1954, ficaram equiparados 
aos funcionários efetivos para todos os efeitos. 
Portanto, êles devem ter um abono igual ao dos 
extranumerários mensalistas da União. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Freitas Cavalcanti. 

 
Nº 17 

 
Ao art. 2º – Acrescente-se: 
e) ao pessoal das Secretarias dos Tribunais 

Federais, inclusive de Contas, e dos demais órgãos 
do Poder Judiciário da União. 

 
Justificação 

 
A emenda visa a extensão do abono a todos 

os servidores civis da União, para evitar a 
necessidade de nova lei, a fim de que possam 
 

ser beneficiados os servidores do Poder Judiciário e 
Tribunal de Contas, conforme ocorreu anteriormente, 
retardando por demais a concessão da melhoria de 
remuneração, que, como é público e notório deve 
abranger todos os servidores públicos federais, 
porquanto tem como fundamento a crescente 
elevação do custo de vida. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – João Villasbôas. 

 
Nº 18 

 
Suprima-se a letra b do art. 3º do projeto e 

acrescente-se onde couber. 
Art. ... Terá direito ao abono de que trata a 

presente lei, o pessoal ativo e inativo das emprêsas 
marítimas administradas pela União, em regime 
autárquico ou outro de natureza especial, assim como 
das autarquias de transportes marítimos e de 
administração de portos, por conta dos recursos 
próprios das entidades para os ativos e das instituições 
de previdência para os inativos, suplementadas quando 
fôr o caso, pelo crédito previsto no artigo 8º. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se ao pessoal das estradas-de-ferro da União 
incorporadas à Rêde Ferroviária Federal S.A., de 
que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 3.115, de 16 de 
março de 1957. 
 

Justificação 
 
As emprêsas marítimas de transportes 

marítimos e de administração de portos, qualquer 
que seja o sistema administrativo adotado, são 
serviços industriais descentralizados da própria 
União e indispensáveis à vida nacional. 

Serviços públicos que são sujeitos à mesma 
legislação do funcionalismo, não podem, 
evidentemente, ficar excluídos do abono de que trata 
o projeto, conforme, aliás, vem acontecendo com 
tôda a legislação anterior que tem concedido 
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abonos ou aumentos de vencimentos (Leis ns. 
1.765-52, 2.412-55 e 2.745, de 1956). 

Por outro lado, condicionar a lei à concessão 
do abono a situação financeira das emprêsas, cuja 
maioria, pela natureza dos próprios serviços, está em 
regime deficitário, é o mesmo que condenar êsses 
servidores a não perceber o abono. 

Das duas uma, ou concedemos o abono de 
maneira que sejam êsses servidores realmente 
beneficiados ou, ao contrário, usemos de franqueza 
negando pura e simplesmente a concessão do 
mesmo. 

O que não parece justo é a lei conceder o 
abono condicionando o pagamento à situação 
financeira das emprêsas, quando é público e notório 
que tais emprêsas não apresentam situação 
financeira para arcar com essas despesas. 

Quanto ao parágrafo único da presente 
emenda, tem êle cabimento pelo seguinte: 

Os servidores públicos federais que servem 
nas estradas-de-ferro que integram a RFFSA, não 
perderam essa condição de servidores federais, haja 
vista que a letra d, do § 2º, do art. 15, da Lei nº 
3.115-57, que criou a Rêde Ferroviária Federal 
estabelece que êles: 

"prestarão serviço compatível com seus 
cargos ou funções, na categoria de pessoal cedido 
pela União à R.F.F.S.A". 

(O grifo não é do original). 
Logo, é fora de dúvida terem êles todo e 

qualquer direito ao que fôr dado ao funcionalismo, 
uma vez que estão incluídos nessa categoria de 
funcionários ou servidores públicos da União. 

Nessa conformidade, não cabe a disposição 
contida na letra b do art. 3º, do projeto, que 
condiciona o abono provisório às condições 
financeiras da RFFSA, o que, por um lado, seria o 
mesmo que não conceder tal abono, uma vez que é 
do conhecimento geral que a RFFSA apresenta um 
deficit anual da casa dos doze (12) bilhões de 
cruzeiros. 

Quanto aos servidores a que se refere o art. 
16, da Lei nº 3.115-57, que integravam as estradas-
de-ferro em regime especial, também têm êles direito 
ao abono concedido pelo projeto, já porque, sempre, 
foram beneficiados pela legislação referente a 
aumentos dos servidores públicos, já porque eram 
servidores das estradas-de-ferro da União. 

Assim, a extensão de qualquer aumento de 
vencimentos do funcionalismo a êsse pessoal 
ferroviário já era uma praxe, um costume que 
constituiu mesmo um direito, figurando como uma 
das condições vigorantes na data da publicação da 
Lei nº 3.115-57, assegurada pelo seu art. 16. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Freitas Cavalcanti. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
Dispositivos da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957 

 
Art. 15. Aos servidores das ferrovias de 

propriedade da União, e por ela administradas, 
qualquer que seja sua qualidade – funcionários 
públicos e servidores autárquicos ou extranumerários 
amparados, ou não, pelo art. 23 e pelo parágrafo 
único do art. 18, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ou pelas Leis nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 (art. 261) e 2.284, de 9 de 
agôsto de 1954 – ficam garantidos todos os direitos, 
prerrogativas e vantagens que lhes são assegurados 
pela legislação em vigor, ... Vetado. 

§ 1º Vetado. 
§ 2º Vetado ... os referidos servidores ficarão 

sujeitos ao seguinte regime: 
a) passarão a integrar, na jurisdição  

do Ministério da Viação e Obras Públicas, quadros  
e tabelas suplementares e extintos, cujos cargos  
e funções, isolados, assim como as classes  
ou padrões iniciais, quando de carreira,  
serão suprimidos à medida que vagarem.  
Depois de suprimidos todos os cargos da clas- 
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se ou padrão inicial, começarão a ser suprimidos os 
da classe ou padrão imediatamente superior e 
assim sucessivamente, até a integral supressão da 
carreira; 

b) quando houver acesso de uma carreira para 
outra, o procedimento da letra anterior se aplica à 
carreira inferior, não sendo, no caso extinto nenhum 
cargo isolado, ou da carreira superior, até a total 
extinção da carreira inferior, respeitada a legislação 
em vigor; 

c) Vetado. 
d) prestarão serviço compatível com seus 

cargos ou funções, na categoria de pessoal cedido 
pela União à RFFSA; 

e) Vetado. 
§ 3º Vetado. 
§ 4º No prazo de 6 (seis) meses contados da 

instalação da RFFSA, a sua Diretoria organizará 
relação nominal dos servidores... Vetado ... que 
excedam as necessidades do serviço ferroviário, os 
quais serão transferidos, pelo Poder Executivo, para 
outros órgãos e entidades federais, por iniciativa do 
Ministro da Viação e Obras Públicas e conforme as 
conveniências da administração pública. 

§ 5º Vetado. 
§ 6º Ficam extintos todos os cargos em 

comissão e funções gratificadas dos quadros e 
tabelas das estradas-de-ferro federais incorporadas, 
na data da constituição da RFFSA ... Vetado. 

Art. 16 Ao pessoal das estradas-de-ferro da 
União, em regime especial, serão assegurados 
todos os direitos, prerrogativas e vantagens que 
lhes são garantidos pela legislação e pelas 
condições vigorantes na data da publicação desta 
lei ... Vetado. 

 
Nº 19 

 
Ao art. 3º, acrescenta: 
c) Enquanto as ferrovias e os serviços 

marítimos e portuários administrados pela União,  
sob forma de autarquia ou regime especial, 
 

não dispuserem de recursos financeiros próprios 
para custear o abono estabelecido nesta lei, a União 
lhes fornecerá, por conta do Tesouro Nacional, os 
fundos necessários para atender a êsse pagamento 
ou suplementará as verbas a êle destinadas. 
 

Justificativa 
 
Sendo as autarquias industriais órgãos que 

não visam lucros e sim os altos interêsses da Nação, 
sendo, conseqüentemente, deficitárias, e estando os 
seus servidores, por fôrça de leis equiparados para 
todos os efeitos aos extranumerários da União, além 
de ser um ato de justiça é imperativo legal dar aos 
mesmos o presente abono na mesma base dos 
extranumerários, isto é, sem condicioná-lo à situação 
financeira das mesmas. – Vivaldo Lima. 
 

Nº 20 
 
Dar a seguinte redação ao art. 3º e suprimir as 

suas alíneas: 
Art. 3º Enquanto as ferrovias e os serviços 

marítimos e portuários administrados pela União, sob 
forma de autarquia ou regime especial, não 
dispuserem de recursos financeiros próprios para 
custear o abono estabelecido nesta lei, a União lhes 
fornecerá, por conta do Tesouro Nacional, os fundos 
necessários para atender a êsse pagamento ou 
suplementará as verbas a êle destinadas. 
 

Justificativa 
 
Sendo as autarquias industriais órgãos que 

não visam lucros e sim os altos interêsses da Nação, 
sendo conseqüentemente, deficitárias, e estando os 
seus servidores, por fôrça de leis equiparados para 
todos os efeitos aos extranumerários da União, além 
de ser um ato de justiça é um imperativo legal dar 
aos mesmos o presente abono na mesma base dos 
extranumerários: isto é, sem condicioná-lo à situação 
financeira das mesmas. 
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Observação: A presente emenda é a 
transcrição exata do art. 19 da Lei nº 2.745, de 12-3-
1956 que está em pleno vigor. – Domingos Vellasco. 
 

Nº 21 
 
Dê ao art. 3º do projeto, a seguinte redação: 
Art. 3º O abono de que trata esta lei será 

concedido: 
a) ao pessoal ativo e inativo das autarquias 

federais e entidades paraestatais, mediante decreto 
do Poder Executivo; 

b) aos funcionários e extranumerários cedidos 
à Rêde Ferroviária Federal S.A., na forma do § 2º da 
letra d do art. 5º da Lei nº 3.115, de 16 de março de 
1957: 
 

Justificação 
 
A situação dos servidores públicos da 

administração descentralizada, como a dos seus 
colegas da administração direta, é realmente 
desalentadora, em face do aumento vertiginoso do 
custo de vida. 

A posição de. ambas as classes de servidores 
é a mesma, pois ambas passam pelas mesmas 
vicissitudes e são igualmente atingidas pela 
ascensão dos preços das utilidades. 

Não há, pois, razão para se limitar a 
concessão do abono, vinculando-o ao arbítrio do 
Poder Executivo, pois se a elevação dos índices de 
custo de vida atinge a todos, a todos deve beneficiar 
o abono, sem quaisquer restrições. – Caiado de 
Castro e mais 11 Senhores Senadores. 
 

Nº 22 
 
Substitua-se na cabeça do art. 3º do projeto a 

expressão "poderá ser" pela palavra "será", e em sua 
letra a, fazendo-se ponto e vírgula depois da palavra 
"paraestatais", suprima-se a parte final, seguinte 
àquele têrmo. 

Justificação 
 
O Poder Judiciário, através dos seus mais 

altos Tribunais, tem decidido, reiteradamente, à 
unanimidade, que o patrimônio econômico-
financeiro das autarquias federais e entidades 
paraestatais se confunde com os da própria União, 
de que são parte integrante, descentralizada, 
apenas. 

Demais, é público e notório que, no caso das 
autarquias de previdência social, sempre mais 
visadas pelas restrições do poder central, sua 
deficiência financeira decorre, exclusivamente, do 
débito de contribuições e juros da União, já 
ultrapassando a casa dos 60 bilhões de cruzeiros. 

A emenda tem em vista evitar que, a pretexto 
de deficiência financeira, cuja responsabilidade é 
inteiramente da União, seja prejudicada essa grande, 
expressiva e laboriosa classe dos autárquicos e 
paraestatais e preterida nos seus legítimos anseios 
de melhores índices de poder aquisitivo, que a tanto 
equivale deferir ao Executivo, e condicionar às 
possibilidades financeiras de cada uma, a concessão 
do abono. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Attílio Vivacqua. – Gilberto Marinho. 
 

Nº 23 
 
Dê-se ao art. 4º letra a a seguinte redação: 
O pessoal tabelado, pago à conta de dotações 

globais constantes da consignação 1.6.00 – 
Encargos Gerais, Verba 3.0.00 – Desenvolvimento 
Econômico e Social e Consignação 4.1.00 – Obras, 
terá direito a um abono provisório na base de 30% 
(trinta por cento) da respectiva retribuição. 
 

Justificação 
 
A emenda tem um fundamento da mais 

absoluta justiça pois visa a beneficiar servidores  
de menores remunerações e mais sujeitos às 
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aflições decorrentes da inflação. – Rui Palmeira. 
 

Nº 24 
 
Suprima-se o art. 6º do projeto.  
 

Justificação 
 
O atual projeto, que eleva através de abono os 

vencimentos do funcionalismo civil e militar da União, 
resultou do reconhecimento pelo Govêrno da 
necessidade urgente de atender à conjuntura 
inflacionária em que se debate o País, traduzida no 
encarecimento do custo da vida, notòriamente 
acelerado nos últimos tempos. 

As mesmas razões e fundamentos que 
legitimam o abono em favor dos servidores civis e 
militares, não poderão deixar de prevalecer 
relativamente aos magistrados e Membros do 
Ministério Público e aos Tesoureiros. 

Não se alegue, como se pretende, que os 
servidores públicos visados pelo art. 6º do projeto, 
são excluídos do abono em conseqüência de terem 
obtido aumento de vencimento por via de leis 
especiais recentes. 

Efetivamente, os tesoureiros (excluídos do 
projeto) tiveram reclassificados os seus cargos em 
virtude da Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957. 

Por outro lado, os Membros da Magistratura e 
do Ministério Público, além de Consultores Jurídicos, 
assessores e assistentes jurídicos da União tiveram 
os seus vencimentos aumentados em conseqüência 
da Lei nº 3.414. 

Aos menos avisados pode impressionar 
circunstância acima apontada, pois, Tesoureiros, 
Magistrados e Membros do Ministério Público 
tiveram os seus vencimentos aumentados em virtude 
das Leis ns. 3.205, de 13 de julho de 1957 e 3.414, 
de 20 de junho de 1958. 

Verifica-se, por outro lado, que o  
aumento resultante da Lei nº 3.414, teve em vista 
reajustar vencimentos de Magistrados e mem- 
 

bros do Ministério Público a partir de 1º de janeiro de 
1957, visto não terem sido êsses servidores públicos 
alcançados pelo aumento de vencimentos do 
funcionalismo civil e militar, concedido pela Lei nº 
2.745, de 12 de março de 1956. 

O Poder Executivo que não promoveu o 
aumento da Magistratura e do Ministério Público, por 
ocasião do aumento do funcionalismo civil e militar 
(Lei nº 2.745-56), acabou por criar a situação 
calamitosa em que se encontravam aquêles 
servidores da Nação, situação que se pretendeu 
resolver com a Lei nº 3.414, fazendo-se retroagir os 
seus efeitos a 1º de janeiro de 1957, quando deveria 
até ter atingido a data do aumento concedido ao 
funcionalismo civil e militar, ou seja, 1º de janeiro de 
1956. 

Daí resulta que o aumento concedido para 
atender à situação dos Magistrados e Membros do 
Ministério Público, em 1º de janeiro de 1957, já está, 
no momento, pràticamente superado. 

Ora, para evitar situações como essas é que 
se impõe a inclusão no Projeto dos Servidores 
Públicos visados pelo art. 6º, não só porque 
constitui ato de inequívoca legitimidade, como 
ainda porque, ante o impacto que resultará 
fatalmente do aumento de todo funcionalismo 
federal, civil e militar e dos níveis, em geral, de 
salários em todo o País, com a elevação do 
salário-mínimo, temos que contar com um 
aumento de custo de vida em proporções 
imprevisíveis. 

Das conseqüências da inflação com o 
simultâneo crescimento do custo de vida ninguém 
escapa, não sendo justo que se pretenda excluir 
apenas três classes de servidores dos benefícios 
do projeto, ferindo disposições constitucionais, 
tanto é certo que contraria frontalmente o 
princípio da isonomia e da igualdade de todos 
perante a lei. 

Convém salientar, ainda, que o índice de  
custo de vida, segundo dados oficiais do IBGE  
e da Fundação Getúlio Vargas, vem aumen- 
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tando, anualmente, em cêrca de 22%, e, no período 
de janeiro de 1957 a dezembro de 1958, êsse índice 
elevou-se de quase 50%. Isto quer dizer que 
Magistrados e membros do Ministério Público, cujo 
aumento de vencimentos, por motivos óbvios, 
retroagiram a 1º de janeiro de 1957, no presente 
momento êsse aumento nada representa, pois, de 
então para cá o crescimento do custo de vida (50%) 
o consumiu inteiramente. 

Concedido o aumento de vencimentos ao 
funcionalismo civil e militar e elevado o nível de 
salário mínimo em todo o País, a progressão do 
aumento de custo de vida, com tôda a segurança, 
há de ser muito maior do que nos anos 
anteriores, colocando os magistrados e os 
membros do Ministério Público em situação 
vexatória, tal como ocorreu em relação ao 
aumento de 1956. 

Além do mais, é necessário que se evite a 
circunstância altamente comprometedora da 
hierarquia funcional que se vinha observando 
anteriormente ao aumento concedido à Magistratura 
e Ministério Público, quando funcionários 
burocráticos de menor categoria percebiam 
vencimentos superiores a Juízes de primeira 
instância e membros dos diferentes tribunais em que 
serviam. 

A prevalecer o critério de negar a magistrados 
e membros do Ministério Público da União o 
aumento deferido às demais classes de servidores 
da União, será restaurada a ilegal e odiosa 
subversão, voltando a se observar, Ministros, 
Desembargadores e Juízes com vencimentos 
inferiores aos seus subordinados. 

Não há, pois, razão para qualquer exceção em 
uma lei de abono, que visa a corrigir situação que 
afeta a todos, por isso pleiteamos, em homenagem à 
Justiça, a supressão do texto proibitivo para o efeito 
 

de se ter como aplicável a presente lei aos Magistrados 
e Membros do Ministério Público da União. – Caiado de 
Castro e mais 11 Senhores Senadores. 
 

Nº 25  
 

Ao art. 6º: 
Suprimam-se as seguintes palavras: "e pela 

Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958". 
 

Justificação 
 
Se o abono é uma medida de emergência 

tomada em caráter transitório, não há como dêle excluir 
qualquer classe. Isso será clamorosa injustiça. – 
Arlindo Rodrigues. – Attílio Vivacqua. – Daniel Krieger. 

 
Nº 26 

 
No art. 6º do projeto excluam-se as seguintes 

expressões: 
"Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957". 
 

Justificação 
 
O abono deve ser concedido a todos os 

servidores do Poder Executivo, civis e militares sem 
distinção de classe ou categoria, de acôrdo com o 
art. 141, parágrafo 1º da Constituição "todos são 
iguais perante a lei". 

A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, ao examinar a matéria, 
opinou pela exclusão do benefício do abono, apenas 
os membros do Poder Judiciário de que trata a Lei 
3.414, de 20 de junho de 1958. 

E, neste sentido apresentou a Emenda nº 1, 
que está publicada no avulso da Câmara ao Projeto 
nº 4.759, de 1958, a pág. 40, nos têrmos seguintes: 
dê-se ao art. 8º a seguinte redação: 

"Art. 8º Os servidores públicos beneficiados 
pela Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, não terão 
direito ao abono de que trata esta lei." 

 



– 497 – 
 

Esta Emenda nº 1, da Comissão de Justiça 
da Câmara, foi perfilhada pela Comissão de 
Finanças. A Comissão de Serviço Público 
manifestou-se expressamente pela eliminação 
total do art. 8º. 

O projeto votado pela Câmara estende o 
abono aos servidores que acumulam cargos 
públicos, e neste caso estão até incluídos vários 
dirigentes do DASP. Por outro lado, também o 
concede aos servidores que ganham salários 
altos, de Cruzeiros 90.000,00 e mais desta 
importância, como é o caso dos agentes do 
impôsto de consumo, de rendas e conferentes das 
Alfândegas. 

Portanto, os tesoureiros que percebem 
vencimentos de Cr$ 13.000,00 a Cr$ 25.000,00, em 
virtude das providências da Lei nº 3.205, de 1957, 
que reorganizou as Tesourarias do Ministério da 
Fazenda, e que não cogitou de aumento de 
vencimentos, como quer fazer crer o DASP, devem 
os referidos Tesoureiros ser beneficiados com o 
presente abono. 

Êstes servidores fazem parte integrante do 
plano de classificação de cargos em estudo neste 
Senado, o que vem provar que, efetivamente, estão 
enquadrados no grupo de servidores do Poder 
Executivo, e como tal, têm direito líquido e certo de 
serem incluídos no benefício do abono. 

Nestas condições, esperamos que a presente 
emenda seja aprovada pelo Egrégio Plenário, por ser 
de direito e de justiça. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Gilberto Marinho. – Mourão Vieira. – 
Ezechias da Rocha. – Arlindo Rodrigues. 
 

Nº 27 
 
Substitua-se o art. 6º pelo seguinte: 
"Art. 6º Terão direito aos benefícios de que 

trata a presente lei os servidores públicos 
atingidos pela Lei nº 3.205, de 15 de julho de 
1957. 

Parágrafo único. Terão igualmente direito a 
êsses benefícios os servidores de que trata a Lei nº 
3.414, de 20 de junho de 1958. 

 
Justificação 

 
A presente emenda visa a suprimir a restrição 

odiosa contra numerosa classe de funcionários. 
Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 

1958. – Attílio Vivacqua. 
 

Nº 28 
 
Modifique-se para a seguinte, a redação do 

art. 7º: 
Art. 7º Aos servidores que, nos têrmos da 

Constituição, acumularem cargos e funções, e 
estejam em efetivo etc. etc. 
 

Justificação 
 
Desde que os funcionários estejam em efetivo 

exercício de cargos acumulados por fôrça de 
dispositivo constitucional, não há por que deixar-se 
de conceder o abono às funções exercidas. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Paulo Fernandes. 

 
Nº 29 

 
Suprima-se o art. 12 do projeto.  

 
Justificação  

 
Trata-se na espécie em exame, de um projeto 

de lei que visa conceder abono provisório a 
funcionários e militares da União. 

Consoante resulta de sua própria definição, a lei 
que concede abono provisório, é lei de emergência e 
em conseqüência de caráter meramente transitório. 

É de boa técnica legislativa, não incluir em lei de 
emergência, tôda ela de caráter transitório, disposições 
permanentes, principalmente, como no caso focalizado, 
quando essa disposição visa modificar regra jurídica já 
consagrada pela legislação em vigor. 
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Assim, preliminarmente a emenda é 
inoportuna e incabível em proposição como a de que 
se cogita, principalmente se tivermos presente, que o 
preceito constante do projeto, visa modificar direitos 
já integrados, nas leis concernentes aos militares e 
no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União. 

Evidentemente não se pode decidir da 
conveniência, justiça e juridicidade de semelhante 
disposição em uma lei de emergência, votada em 
regime de urgência. 

No mérito também improcede a proposição, 
pois não se compreende que se pretenda golpear 
servidores civis e militares, principalmente 
quando no fim da vida deixam a atividade, num 
justo repouso, dos longos e atribulados anos de 
serviço, votados à defesa e aos interêsses da 
Pátria. 

Alegam os opositores da norma jurídica que se 
pretende revogar, não ser justo que o funcionário 
civil ou militar se aposente ou reforme com 
vencimentos superiores aos da atividade. 

O preceito legal questionado, porém, tem o 
sentido de prêmio ao servidor civil ou militar 
depois de longos anos de serviços prestados à 
Nação. A sua revogação importa em flagrante 
injustiça que o Senado da República não pode 
encampar. 

Impõe-se a supressão do mencionado artigo, 
pois a apreciação da sua conveniência e juridicidade, 
não pode e não deve ser apreciada, em projeto que 
encerrando lei de emergência, vem transitando em 
regime de urgência. 

Sala das Comissões, em .. de dezembro de 
1958. – Caiado de Castro e mais 14 Senhores 
Senadores. 
 

Nº 30 
 
Suprimir o art. 12 e seus parágrafos. 

Justificativa 
 
Por ser flagrantemente inconstitucional e 

desumano, pois atinge pràticamente sòmente os 
servidores civis da União, ferindo, conseqüentemente, 
direitos adquiridos. – Domingos Vellasco. 
 

Nº 31 
 
Art. .. O abono objeto da presente lei, beneficia 

os funcionários abrangidos pelos padrões de menor 
remuneração, em ordem crescente, até os do padrão 
anterior àquele, cuja inclusão redundar em despesa 
mensal, acima do teto máximo de um bilhão de 
cruzeiros por mês; êste e os demais padrões mais 
elevados, não são atingidos. 
 

Justificação 
 
Feita verbalmente da Tribuna em 23-12-58. – 

Coimbra Bueno. 
 

Nº 32 
 
Art. .. Os benefícios da presente lei não se 

estendem aos funcionários cuja renda, tributada no 
exercício de 1958, seja superior ao dôbro das 
importâncias percebidas do Poder Público em 1957. 

 
Nº 33 

 
Emenda ao Projeto de Lei da Câmara, nº 234, de 

1958 
 
Art. .. Os benefícios da presente lei não se 

estendem aos funcionários cuja renda tributada no 
exercício de 1958, seja superior ao dôbro das 
importâncias percebidas do Poder Público no 
exercício de 1957. 

 
Justificação 

 
Feita da Tribuna, em 23-12-58. – Coimbra 

Bueno. 
 

Nº 34 
 
Acrescente-se ao texto do art. 10  
... nem superior a dez vêzes, à média aritmética 

dos salários mínimos previstos para o atual Dis- 
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trito Federal, Capital do Estado de São Paulo e Belo 
Horizonte. 
 

Justificação 
 
Feita da Tribuna, em 23-12-58. – Coimbra 

Bueno. 
 

Nº 35 
 
Art. Os servidores que percebem dos cofres 

públicos a qualquer título que seja, importância 
mensal superior a cinco vêzes o salário mínimo em 
vigor no atual Distrito Federal, não serão beneficiados 
pelo abono a que se refere a presente lei. 

 
Justificação 

 
Feita da Tribuna, em 23-12-58. – Coimbra 

Bueno. 
 

Nº 36 
 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art. .. Fica elevado para Cruzeiros 400,00 

(quatrocentos cruzeiros) mensais, por dependente, o 
salário-família devido aos servidores públicos civis e 
militares da União e dos Territórios Federais. 

 
Justificação 

 
O salário-família atual é de Cruzeiros 250,00 

mensais, por dependente. O aumento proposto pela 
emenda objetiva fazer com que a referida vantagem 
acompanhe o aumento previsto pelo projeto, sob a 
forma de abono provisório. Realmente, a quantia de 
Cr$ 250,00 já não mais corresponde às 
necessidades do servidor público civil e militar em 
relação aos seus encargos de família. 

Sala das Sessões, em .. de dezembro de 
1958. – Attílio Vivacqua. – Gilberto Marinho. 
 

Nº 37 
 
Art. .. Em nenhuma hipótese, a incidência 

do abono poderá resultar em despesa  
com pessoal superior a 50% da receita vigente; 
 

verificando-se tal fato, a percentagem de que trata 
o art. 1º será reduzida, até enquadrar-se neste 
limite. 

 
Justificação 

 
Feita no Plenário, em 23-12-58. – Coimbra 

Bueno. 
 

Nº 38 
 
Acrescente-se onde convier: 
"O abono a que se refere o art. 1º desta lei é 

extensivo aos funcionários de que trata o art. 343 do 
Dec.-lei nº 8.527, de 31 de dezembro de 1945. 

 
Justificação 

 
É público e notório que a maioria das 

serventias de Justiça desta Capital proporcionam 
verdadeiras fortunas para seus titulares, com esfôrço 
de seus auxiliares que percebem, ainda, 
vencimentos inferiores ao atual salário-mínimo 
(Cruzeiros 3.800,00). 

A emenda tem tôda procedência, por isso que, 
nas vêzes anteriores a que o funcionalismo foi 
contemplado com igual benefício, os servidores de 
que trata esta emenda, por não terem sido, 
expressamente, nomeados, ficaram à margem 
dêsses benefícios. 

E no momento em que o Govêrno 
reconhece que o alto custo de vida enseja um 
aumento salarial, não é justo nem humano que 
uma laboriosa classe fique privada das vantagens 
outorgadas a todos os funcionários públicos, 
abrindo uma exceção odiosa e inconstitucional – 
Paulo Fernandes. 

 
Nº 39 

 
Art. .. Ficam revigorados os têrmos  

dos arts. 1º, 4º, 5º e 6º do Decreto Executivo  
nº 43.706, de 19 de maio de 1958 e do art.  
2º do Decreto Executivo nº 44.906, de 4 de 
outubro de 1958, pelo prazo que decorrer até a 
entrada em vigor da lei de reclassificação  
do pessoal civil da União, ora em tramitação 
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no Congresso Nacional. – Êstes dispositivos ficarão 
fazendo parte integrante da presente lei. 

Sala das Sessões, em 23-12-58. – Coimbra 
Bueno. 
 

Justificação 
 
Feita no Plenário, em 23-12-58. – Coimbra 

Bueno. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto com as emendas. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO (*): – Sr. 

Presidente, serão muito rápidas as minhas palavras. 
Pelo que ouvi dos pareceres das diversas 

Comissões, verifiquei que muitas das restrições que 
eu fazia ao projeto foram sanadas através de 
emendas das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Finanças, de Serviço Público Civil, de Segurança 
Nacional e de emendas de Plenário. 

Com referência à letra a do art. 3º, que 
condiciona o pagamento do abono ao pessoal ativo e 
inativo das autarquias federais e entidades 
paraestatais às possibilidades financeiras de cada 
uma dessas entidades, as Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças já pediram a 
supressão da parte final. Apresentei, entretanto, 
emenda, por não me parecer suficiente essa 
supressão. Considero indispensável prover o Poder 
Executivo dos meios necessários ao pagamento do 
abono do pessoal das entidades paraestatais. 

Tôdas as vêzes que o Senado discute a 
questão do abono, tenho oferecido emenda no 
sentido de dotar o Poder Executivo, vale dizer, o 
Govêrno, dos recursos suficientes para enfrentar as 
despesas com o abono ao pessoal ativo e inativo das 
autarquias e entidades paraestatais. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois não. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Há emenda 

do ilustre Relator da Comissão de Finanças ao art. 
8º, elevando a dotação de oito bilhões de cruzeiros 
para dezesseis bilhões, a fim de atender a tais 
despesas. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – 
Exatamente. É também assunto de emenda que 
apresentei. 

Quanto à exclusão que se contém no art. 6º, 
também a Comissão de Constituição e Justiça 
ofereceu emenda supressiva a essa disposição, que 
se refere aos servidores públicos beneficiados pelas 
Leis ns. 3.205 e 3.414. 

O art. 12 também foi bem estudado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que propôs 
sua supressão. Durante a sessão vespertina, 
comprometi-me de trazer ao Senado dados 
concretos e exatos a fim de que os nobres colegas 
verificassem que êsse artigo, como está redigido, 
é absolutamente inaceitável e injusto. É verdade 
que o princípio de não se pagar aos funcionários, 
civis ou militares, que passam para a inatividade, 
mais do que ganham na ativa, é justo. Acontece, 
porém, que a redação do art. 12 não resolve a 
questão. Seria favorável a uma disposição na qual 
se estabelecesse que nenhum funcionário civil ou 
militar, poderia ganhar, na inatividade, mais do que 
na ativa. Sustento, no entanto, – como o tenho 
feito várias vêzes, desta tribuna – que os 
trabalhadores, sobretudo os operários, que 
trabalham trinta e cinco anos e têm mais de 
cinqüenta e cinco anos de idade, não devem 
ganhar, na inatividade, menos do que ganham em 
atividade. 

Êste o grande princípio. 
Neste País, Sr. Presidente, promove-se contra 

os militares campanha que não é verdadeira, porque 
a êles se atribui, sobretudo aos Coronéis e Generais, 
vencimentos maiores na inatividade do que em 
atividade. 
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Pretende-se, com o art. 12, liquidar com essa 
situação nas Fôrças Armadas, mas não o 
conseguirão. O artigo é profundamente injusto, 
inaceitável mesmo. 

Vou apresentar dados ao Senado. No  
Brasil, todos falam e ninguém examina os fatos. Um 
Contra-Almirante, um General de Brigada e um 
Brigadeiro do Ar, na ativa, ganham vencimentos 
básicos de vinte e um mil cruzeiros. Recebem, por 
tempo de serviço, adicionais, como todos os 
funcionários. 

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

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois  
não. 

O SR. CAIADO DE CASTRO:  
– Pediria licença para uma restrição à  
afirmativa de V. Exa. Não são todos os funcionários 
que recebem adicionais. Os servidores  
legislativos, do Senado e da Câmara dos Deputados, 
percebem até trinta por cento, enquanto que os 
militares têm, no máximo, vinte e cinco por  
cento. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO:  
– Fui um dos que se bateram para que os 
funcionários legislativos recebessem adicionais  
por tempo de serviço, logo, sou insuspeito para  
falar. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Acho muito 
justo que se dêem os trinta por cento de adicionais 
aos funcionários legislativos. Parece-me, entretanto, 
que a medida deveria atingir a todos os civis e 
militares. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Todos os 
funcionários têm adicionais. 

A forma por que se dá adicionais  
ao funcionário legislativo é talvez mais  
generosa do que a do funcionário público civil e 
militar, mas todos têm adicionais por tempo de 
serviço. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejava 
apenas que essa generosidade se estendesse a 
todos os funcionários. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois bem, 
os vencimentos de um Brigadeiro do Ar, de um 
General de Brigada e de um Contra-Almirante, são 
na base de vinte e um mil cruzeiros, mais as 
gratificações por tempo de serviço. Nenhum dêsses 
militares tem menos de trinta e cinco anos de 
serviço. 

Somando-se representação, gratificações e 
outras vantagens constantes do Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares, recebem 
êles, na ativa, trinta e nove mil e novecentos 
cruzeiros mensais. 

Ao passar para a reserva, têm duas 
promoções: uma de guerra e outra pelos trinta e 
cinco anos de serviço. 

Assim, atingem o pôsto de Almirante de 
Esquadra, General de Brigada e Tenente-Brigadeiro. 

Passam, então, a perceber o vencimento 
básico dêsse último pôsto: vinte e seis mil cruzeiros. 

O Tenente-Brigadeiro, o General de Exército e 
o Vice-Almirante, ganham os vencimentos básicos 
de vinte e seis mil cruzeiros, sôbre os quais recaem 
os acréscimos das gratificações. Quando passam, 
porém, para a Reserva, perdem a metade dessas 
gratificações. Assim, o General de Exército, o 
Almirante e o Tenente-Brigadeiro, o Contra-
Almirante, o General de Brigada e o Brigadeiro do Ar 
percebem trinta e sete mil e setecentos cruzeiros, ou 
seja, menos dois mil cruzeiros do que ganhavam na 
ativa. 

Ora, diz-se exatamente o contrário, isto é, que 
o Contra-Almirante, passando para a Reserva, vai 
ganhar mais, quando o fato é que recebe menos. 

O General de Brigada percebe, na ativa, trinta 
e nove mil e novecentos cruzeiros; transferido  
para a Reserva, trinta e sete mil e setecentos. Pelo 
art. 12, ganhará vinte e um mil, ou seja, dezoito mil 
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e novecentos cruzeiros menos. Não é possível 
manter-se êste artigo. 

Admitido, porém, que sôbre os vencimentos da 
reforma, se dê mais ao General de Brigada, ainda 
assim êle, que recebia trinta e nove mil e novecentos 
cruzeiros na ativa, reformando-se, ganhará trinta e 
sete mil e setecentos cruzeiros. Aplicando-se o art. 
12 com tolerância, da melhor forma, êle sairá com 
trinta mil e quatrocentos cruzeiros, ou seja, menos 
nove mil e quatrocentos cruzeiros do que o que 
percebe na atividade. 

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

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Vossa 

Excelência está esclarecendo, de forma precisa, a 
situação dos militares e prestando serviço 
extraordinário, já não digo a êles, mas ao Brasil, 
ora alertado a respeito de uma lenda, segundo a 
qual os militares mais graduados percebem 
vencimentos elevadíssimos. Se prevalecer esta 
interpretação tão rigorosa para os militares, como 
muito bem salientou, ao passarem êles para a 
Reserva, receberão os vencimentos integrais, 
porém, sem as vantagens e  gratificações, 
cabendo-lhes, afinal, muito menos do que ganham 
na ativa. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, há um caso diverso:  
o daqueles que se reformam no pôsto de 
Marechal. Não decorreu, entretanto, de decisão 
do Poder Legislativo; foi o Supremo Tribunal 
Federal que, com indiscutível competência, deu 
aos Generais de Divisão o direito de se 
reformarem no pôsto de Marechal. Isso não  
se aplica aos Generais de Brigada e aos  
postos correspondentes na Aeronáutica e na  
Marinha, respectivamente Brigadeiro e Contra- 
 

Almirante. Não se aplica também aos Coronéis, 
Majores e Capitães. 

Sr. Presidente, tenho defendido desta tribuna 
o direito indiscutível do trabalhador e do operário, 
após 35 anos de serviço e 55 de idade, quanto à 
aposentadoria integral. Não poderei deixar de pugnar 
por igual direito de Generais, de Brigadeiros ou de 
Coronéis que também completarem 35 anos de 
serviço, às vêzes mais, e que, para alcançarem 
êsses postos tiveram que fazer concurso e vários 
cursos. Prestaram concurso de admissão à Escola 
Militar, depois fizeram os respectivos cursos e 
concursos de acesso na carreira, finalizando com o 
curso do Estado Maior. Completando 35 anos de 
serviço, reformam-se com menos dois mil cruzeiros e 
agora se quer reduzir para vinte e um mil cruzeiros o 
vencimento que era de trinta e nove mil cruzeiros. 

Vê-se que a idéia do autor dessa emenda ao 
art. 12 foi louvável; segundo S. Exa., não se deve 
dar, a quem passa para a inatividade, mais do que 
ganha na ativa porque é um convite à preguiça, à 
ociosidade. Em conseqüência, nega àqueles que têm 
trinta e cinco anos de serviço, quase todos com mais 
de cinqüenta anos de idade, o direito de se 
reformarem com o que ganham em atividade, direito 
irrecusável, inalienável de todo homem que trabalha, 
seja militar, funcionário civil, trabalhador braçal ou 
operário. É o direito de gozar na velhice o fruto do 
seu trabalho na mocidade. 

O art. 12 deve ser rechaçado, Senhor 
Presidente, porque não corresponde à idéia do autor; 
ao contrário, estabelece uma injustiça, contra a qual 
protesto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, dou-a por 
encerrada. 

Solicito os pareceres das doutas Comissões, 
sôbre as emendas. 
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O SR. GILBERTO MARINHO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, solicito de V. Exa. o prazo de 15 
minutos para que as Comissões possam manifestar-
se sôbre as emendas. 

O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem):  
– Sr. Presidente, solicitaria a V. Exa. informar o 
número de emendas que dependem de  
parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – São vinte e quatro 
emendas. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Senhor Presidente, 
considero exíguo o prazo de 15 minutos solicitado 
pelo Senador Gilberto Marinho. Penso que meia hora 
seria razoável. 

O SR. PRESIDENTE: – Está deferido o prazo 
cumulativo de meia hora, às quatro Comissões. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (pela  
ordem): – Sr. Presidente, a fim de poupar  
tempo, solicitaria de V. Exa. informar se, 
regimentalmente, possível reunirem as quatro 
Comissões e, nesse prazo de meia hora,  
emitirem parecer conjunto sôbre as  
emendas. 

O SR. PRESIDENTE: – A solicitação de V. 
Exa. é prevista no Regimento. Poderão reunir-se 
conjuntamente as Comissões, desde que 
concordem, para emitir um só parecer. 

Concedo o prazo de meia hora às quatro 
Comissões para emitirem parecer sôbre a  
matéria. 

Continuando na Ordem do Dia, passo à 
votação do Requerimento de Urgência nº 605, de 
1958, lido na hora do Expediente, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 231, de 1958. 

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

Está aprovado. 

Em virtude da deliberação do Plenário, passa-
se à apreciação da matéria. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 231, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a 
encampar parte das emissões de papel-moeda feitas 
para atender às operações da Caixa de Mobilização 
Bancária, mediante a incorporação ao Patrimônio 
Nacional, de imóvel pertencente àquela autarquia, e 
transferir êsse imóvel à propriedade da Legião 
Brasileira de Assistência. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra ao 

nobre Senador Públio de Mello, para emitir parecer 
em nome da Comissão de Economia. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO (lê o seguinte 
parecer): – O Projeto de Lei da Câmara nº 231, de 
1958, encaminhado ao Congresso Nacional pela  
Mensagem nº 1, de 1956, do Chefe do Poder 
Executivo, objetiva, em resumo, o seguinte: 

a) autorizar o Poder Executivo a receber da 
Caixa de Mobilização Bancária como dação em 
pagamento, incorporando-o ao Patrimônio Nacional, 
o imóvel de propriedade da referida autarquia, 
denominado Edifício General Justo, situado na 
Avenida General Justo nº 275, nesta Capital; 

b) autorizar o Poder Executivo a fazer dação 
do mencionado imóvel, à Legião Brasileira de 
Assistência, como pagamento de parte do débito da 
União à citada entidade assistencial. 

Por efeito da dação estipulada no art. 1º, o 
Tesouro Nacional encampará Cr$ 60.000.000,00  
de emissões de papel-moeda, feitas por solicitação 
da Caixa de Mobilização Bancária, para render  
às suas operações nos têrmos do Decreto-lei  
nº 4.792, de 5 de outubro de 1942; pois, êste  
é o preço (Cruzeiros 60.000.000,00) da transação 
entre a União e a mencionada Caixa, mais 
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juros não capitalizados, à taxa de 6% aa., e,  
ainda, a quantia de Cruzeiros 65.675,00  
relativa à indenização de despesas com obras 
realizadas. 

Para a encampação em aprêço, o projeto 
também autoriza o Poder Executivo a abrir os 
respectivos créditos especiais, limitados êsses, 
conforme estabelece o art. 3º, às emissões 
mencionadas no § 2º do art. 1º, devendo a 
Contadoria Geral da República providenciar no 
sentido de que a receita proveniente da operação de 
crédito autorizada no projeto seja incorporada, como 
suprimento de fundos, na forma do art. 73 da 
Constituição. 

Em última análise, o que o projeto propõe é 
um encontro de contas entre a União, a Caixa de 
Mobilização Bancária e a Legião Brasileira de 
Assistência, com resultados, ao que parece, 
vantajosos para todos. 

Como se pode verificar na Exposição de 
Motivos 1.132, de 26 de dezembro de 1955, do 
Ministro da Fazenda ao Presidente da República, as  
transações previstas no projeto foram objeto de 
acurados estudos, não só dos órgãos competentes 
do Ministério da Fazenda, como, também, do 
Procurador Geral da República, êste último 
certamente para atender a despacho presidencial. 

A Comissão de Economia nada vê que 
contrarie o projeto, ressalvado, entretanto, que as 
operações, nêle contidas, são antes de natureza 
financeira, melhor devendo apreciá-las a douta 
Comissão de Finanças. 

Isto pôsto, opina favoràvelmente ao projeto em 
causa. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
douta Comissão de Finanças. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT  
(lê o seguinte parecer): – O Projeto de  
Lei da Câmara nº 231, de 1958, encaminhado  
ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, 
 

propõe um encontro de contas, entre a União, a 
Caixa de Mobilização Bancária e a Legião Brasileira 
de Assistência, de forma a permitir que a primeira 
receba da segunda, imóvel de sua propriedade, 
transferindo-o à terceira, como parte do pagamento 
de seu débito para com a mesma. 

As operações em aprêço, claramente expressas 
nos arts. 1º e 2º do projeto, serão feitas a título de 
dação em pagamento, estipulado o preço de Cr$ 
60.000.000,00, acrescido de juros não capitalizados à 
taxa de 6%, bem como, Cruzeiros 65.675,00, 
referentes à indenização por obras realizadas. 

Do ponto de vista financeiro, o projeto se 
reveste de todos os requisitos necessários para ser 
aprovado, não esquecendo, até mesmo, de dispor, 
conforme o faz o parágrafo 2º do art. 3º, que a 
Contadoria Geral da República providenciará para 
que a receita proveniente da operação seja 
incorporada como suprimento de fundos. 

Diante disso, a Comissão de Finanças é de 
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 
231, de 1958. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto. (Pausa). 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 231, DE 1958 

 
(Nº 922-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a encampar  

parte das emissões de papel-moeda feitas para 
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atender a operações da Caixa de Mobilização 
Bancária, mediante a incorporação ao Patrimônio 
Nacional, de imóvel pertencente àquela Autarquia, e 
transferir êsse imóvel à propriedade da Legião 
Brasileira de Assistência. 

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

receber da Caixa de Mobilização Bancária, como 
doação em pagamento, incorporando-o ao 
Patrimônio Nacional, o imóvel de propriedade 
daquela Autarquia, denominado Edifício General 
Justo, situado na Avenida General Justo nº 275, na 
Capital Federal. 

§ 1º A operação far-se-á pelo preço de Cr$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) 
acrescido de juros, não capitalizados, à taxa de 6% 
(seis por cento) ao ano, contados desde 30 de 
novembro de 1950, e mais Cr$ 65.675,00 (sessenta 
e cinco mil seiscentos e setenta e cinco cruzeiros) 
como indenização das despesas relativas às obras 
realizadas. 

§ 2º Por efeito da dação em pagamento 
autorizada neste artigo, o Tesouro Nacional 
encampará igual quantia das emissões de papel-
moeda feitas por solicitação da Caixa de Mobilização 
Bancária, para atender às suas operações, nos 
têrmos do Decreto-lei nº 4.792, de 5 de outubro de 
1942. 

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a fazer 
dação do imóvel, de que trata esta lei, à Legião 
Brasileira de Assistência em pagamento de parte do 
débito da União a essa entidade assistencial, pelo 
valor total referido no § 1º do artigo 1º. 

Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a abrir 
créditos especiais limitados, na sua totalidade, à 
importância das emissões de papel-moeda 
encampadas nos têrmos do art. 1º, para a 
regularização das despesas decorrentes da 
execução desta lei. 

§ 1º Os créditos especiais, a que se refere 
êste artigo, serão registrados pelo Tribunal de 
Contas e automàticamente ao Tesouro Nacional. 

§ 2º A Contadoria Geral da República 
providenciará no sentido de que a receita 
proveniente da operação de crédito autorizada nesta 
lei seja incorporada, como suprimento de fundos, de 
conformidade com o art. 73 da Constituição  
Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação 
do Requerimento nº 606, do nobre Senador Filinto 
Müller, lido na hora do Expediente, em que pede 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara, nº 227, de 
1958, que concede isenção de direitos e taxas 
aduaneiras, inclusive o adicional de 10% do  
impôsto de consumo e mais taxas aduaneiras, para 
materiais importados pela Companhia Telefônica 
Cuiabana. 

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

Está aprovado. 
Em face da aprovação do requerimento, 

passa-se à discussão e votação do projeto. 
Sôbre a mesa, parecer da Comissão de 

Economia, que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 674, DE 1958 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 227, de 1958, que concede 
isenção de direitos aduaneiros, inclusive o adicional 
de 10%, impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, para materiais importados pela 
Companhia Telefônica Cuiabana. 

 
Relator: Sr. Lima Teixeira. 
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O Projeto de Lei da Câmara nº  
227, de 1958, de autoria do Deputado  
Corrêa da Costa, concede à Companhia 
Telefônica Cuiabana, com sede na  
cidade de Cuiabá, Capital do Estado  
de Mato-Grosso, isenção de direitos  
aduaneiros, inclusive o adicional de 10%,  
impôsto de consumo e demais taxas  
aduaneiras, exceto a de previdência social,  
para o conjunto de um Centro Telefônico 
automático de 1.000 (mil) linhas com pertences e 
acessórios no valor total de CIF Sw 475.000,00, 
importados da Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, 
da Suécia. 

Trata-se de empreendimento de  
indiscutível utilidade pública que irá  
beneficiar uma capital estadual em franco 
progresso, mas sacrificada pela falta de um 
sistema de comunicações moderno. Tanto a 
Companhia que se propõe instalá-lo,  
como a emprêsa fornecedora do Centro 
Telefônico, são idôneas, sob todos os  
títulos. 

Note-se que o material em aprêço  
já se encontra em Cuiabá, havendo a Companhia 
importadora, ao retirá-lo da Alfândega, assinado o 
indispensável "têrmo de responsabilidade",  
remetido por cópia, à outra Casa do Congresso,  
e cuja validade expira no fim do corrente  
ano. 

Nestas condições, e considerando  
que a isenção fiscal pleiteada tem sido  
concedida em casos semelhantes, somos pela 
aprovação do projeto ora submetido a esta 
Comissão. 

Sala das Comissões, em 23 de  
dezembro de 1958. – Carlos Lindenberg,  
Presidente. – Lima Teixeira, Relator. – Alô 
Guimarães. – Leônidas Mello. – Fernandes  
Távora. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
parecer da Comissão de Finanças, que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 675, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 227, de 1958, que concede 
isenção de direitos aduaneiros, inclusive o adicional 
de 10%, impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, para materiais importados pela 
Companhia Telefônica Cuiabana. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 1958, 

concede isenção de direitos aduaneiros, inclusive 
adicional de 10%, impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, para materiais importados pela 
Companhia Telefônica Cuiabana, com sede em 
Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

O projeto, à semelhança de dois outros que 
tivemos a oportunidade de examinar ainda 
recentemente, fêz menção expressa à "taxa de 
previdência social", extinta pela Lei nº 3.244, de 14 
de agôsto (Nova Tarifa das Alfândegas), que criou a 
taxa de despacho aduaneiro, destinando uma parte 
desta ao Fundo de Previdência. Social. 

Nos casos anteriores, a Comissão formulou a 
necessária emenda, deixando à deliberação do 
Plenário se deve ou não a mesma ser entendida 
como de redação. 

Nestas Condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 227, de 1958, apresentando-lhe a seguinte 
emenda:  

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao art. 1º: 
Onde se diz: "...taxa de previdência social" – 

Diga-se: "...taxa de despacho aduaneiro". 
Sala das Comissões, .. de dezembro  

de 1958. Vivaldo Lima, Presidente em  
exercício. – Ary Vianna, Relator. – Lima Guima- 
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rães. – Paulo Fernandes. – Lameira Bittencourt. – 
Novaes Filho. – Mathias Olympio. – Lino de Mattos. – 
Júlio Leite. – Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão  
o projeto com a emenda de redação.  
(Pausa). 

Nenhum Senador pedindo a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação a emenda. 
Os Senhores Senadores que a  

aprovam, queiram conservar-se sentados.  
(Pausa). 

Está aprovada. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 227, DE 1958 

 
(Nº 1.310-B-56, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos aduaneiros, 

inclusive o adicional de 10%, impôsto de  
consumo e mais taxas aduaneiras, para  
materiais importados pela Companhia Telefônica  
Cuiabana. 

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

aduaneiros, inclusive o adicional de 10% (dez por 
cento) – impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, exceto a de previdência social, para o 
conjunto de um Centro Telefônico automático de 
1.000 (mil) linhas com pertences e acessórios  
no valor total de CIF Sw 475.000,00 (quatrocentos 
e setenta e cinco mil coroas suecas) 
 

importados pela Companhia Telefônica Cuiabana, 
com sede na cidade de Cuiabá, Capital do Estado de 
Mato Grosso, da Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, 
da Suécia. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e se aplica a materiais desembaraçados 
sob têrmo de responsabilidade. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Como as Comissões 
ainda não concluíram a elaboração dos pareceres, 
suspendo a sessão por vinte minutos. 

Suspende-se a sessão às 23 horas e 50 
minutos e reabre-se aos 10 minutos do dia 23. 

Está reaberta a sessão. 
Solicito o parecer da douta Comissão de 

Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 234, de 1958. 

O SR. GILBERTO MARINHO (*): – Sr. 
Presidente, o parecer de que dou conhecimento ao 
Plenário representa o conjunto dos pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança 
Nacional, de Serviço Público Civil e de Finanças. 

(Lê o seguinte parecer): 
 

EMENDAS 
 

Nº13 
 

A emenda é idêntica à de nº 2-C da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Prejudicada. 
 

Nº 14 
 

A emenda é idêntica à de nº 1-C da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Prejudicada. 
 

__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Nº 15 
 
A emenda, em resumo, altera o  

art. 1º, que fixa os vencimentos e salários  
nos limites do salário mínimo da  
região. 

Parecer contrário. 
 

Nº 16 
 
A emenda manda conceder expressamente 

abono ao pessoal dos "acordos" que já goza  
dos mesmos direitos dos extranumerários da  
União. 

Parecer favorável. 
 

Nº 17 
 
Prejudicadas pela Emenda nº 1-C,  

que suprime a expressão "do Poder  
Executivo". 

 
Nº 18 

 
A emenda manda conceder  

abono aos ferroviários portuários e  
marítimos de emprêsas administradas pela  
União. 

Parecer favorável. 
 

Nº19 
 
Prejudicada, pela Emenda nº 18. 
 

Nº 20 
 
Prejudicada pela Emenda nº  18. 
 

Nº 21 
 
Prejudicada pela Emenda nº 2-C. 
 

Nº 22 
 
Prejudicada pela Emenda nº 2-C. 
 

Nº 23 
 
Prejudicada pela Emenda nº 3-C. 
 

Nº 24 
 
Prejudicada pela Emenda nº 4-C. 

Nº 25 
 

Prejudicada pela Emenda nº 4-C. 
 

Nº 26 
 
Prejudicada pela Emenda nº 4-C. 
 

Nº 27 
 
Prejudicada pela emenda, por considerarem 

as Comissões que, com a supressão da expressão 
"do Poder Executivo" (Emenda nº 1-C) e a supressão 
do art. 6º (Emenda nº 4-C) estão compreendidos 
todos os servidores, conforme opinião emitida pelo 
próprio autor da emenda, Senador Attílio Vivacqua. 

 
Nº 28 

 
Prejudicada pela Emenda nº 5-C. 
 

Nº 29 
 

Prejudicada pela Emenda nº 6-C. 
 

Nº 30 
 
Prejudicada pela Emenda nº 6-C. 
 

Nº 31 
 
Parecer contrário, por ser de difícil execução a 

medida preconizada. 
 

Nº 32 
 
Parecer contrário. 
 

Nº 33 
 
Parecer contrário. 
 

Nº 34 
 
Parecer contrário. 
 

Nº 35 
 
Parecer contrário. 
 

Nº 36 
 

A emenda eleva o salário-família para Cr$ 
400,00. 
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Parecer favorável das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Segurança Nacional; e 
contrário das Comissões de Serviço Público e de 
Finanças. 

 
Nº 37 

 
Parecer contrário. 
 

Nº 38 
 
A emenda inclui nas vantagens do projeto os 

serventuários da Justiça do Distrito Federal. 
Parecer contrário. 
 

Nº 39 
 
Parecer contrário. 
O SR. PRESIDENTE: – Suspendo a sessão 

por vinte e cinco minutos, a fim de que se ordenem 
as emendas, para facilitar a votação. 

A sessão é suspensa aos 25 minutos e 
reaberta aos 50 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. A votação começa pelas emendas. Há 
emendas com parecer favorável, com parecer 
contrário e prejudicadas. 

As Emendas de Parecer Favorável são as 
seguintes: 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-
C, 10-C, 11-C, 12-C, 16 e 18. 

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

São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 607, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra m, em 

combinação com o § 1º do art. 158 do Regimento 
Interno, requeiro destaque das Emendas ns. 1-C e 4-
C, a fim de ser votadas separadamente. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Coimbra Bueno. 

REQUERIMENTO 
Nº 608, DE1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra m, em 

combinação com o § 1º do art. 158 do Regimento 
Interno, requeiro destaque da Emenda nº 10-C, a fim 
de ser votada separadamente. 

Sala das Sessões, em 23 de  
dezembro de 1958. – Júlio Leite. – Attílio  
Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
emendas com parecer favorável, ressalvados os 
destaques. 

Os Senhores Senadores que as  
aprovam, queiram permanecer sentados.  
(Pausa). 

Estão aprovadas. 
Ficam prejudicadas as seguintes Emendas:  

1-C, 13 e 23, pela de nº 2-C; 14 e 17, pela  
de nº 1-C; 19 e 20, pela de nº 18; 24, pela de  
nº 4-C; 28, pela de nº 5-C; 29 e 30, pela de nº  
6-C. 

As Emendas ns. 25, 26 e 27 serão  
ou não consideradas prejudicadas, dependendo da 
solução que tiverem aquelas para as quais foi 
aprovado o destaque, a saber, as de ns. 1-C, 4-C e 
10-C. 

Vai-se votar, agora, as emendas com parecer 
contrário, salvo os destaques. 

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 609, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra  

m, em combinação com o § 1º do art.  
158 do Regimento Interno, requeiro destaque  
da Emenda 31, a fim de ser votada  
separadamente. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Coimbra Bueno. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em face da aprovação 
do requerimento, a Emenda nº 31, que tem parecer 
contrário, será votada em separado. 

Em votação as emendas que têm parecer 
contrário, ressalvados os destaques. São as de ns. 
15, 32, 33, 34, 35, 27, 38 e 39. 

Os Senhores Senadores que as aprovam, 
queiram ficar sentados. (Pausa). 

Estão rejeitadas. 
Passa-se à votação das emendas destacadas. 
Em votação a Emenda 1-C, cujo destaque foi 

requerido pelo nobre Senador Coimbra Bueno, e que 
tem parecer favorável. 

Refere-se ao art. 1º e diz: 
"Onde se diz "servidores civis do Poder 

Executivo da União e dos Territórios", diga-se: 
"servidores civis da União e dos Territórios". 

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

Está aprovada. 
Em votação a Emenda nº 4-C. 
Sôbre a mesa, requerimento de preferência 

para votação da Emenda nº 27, que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 610, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra i, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para a Emenda nº 27, a 
fim de ser votada antes das demais, referentes ao 
art. 6º. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Coimbra Bueno. 

O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, solicitaria de V. Exa. mandasse proceder 
à leitura da Emenda nº 27. 

Substitua-se o art. 6º pelo seguinte: 
Art. 6º Terão direito ao benefício de que trata a 

presente lei, os servidores públicos atingidos pela Lei 
nº 3.205, de 15 de julho de 1957. 

Parágrafo único. Terão iguais direitos a êsse 
benefício os servidores de que trata a Lei nº 3.414, 
de 20 de julho de 1958. 

A Emenda nº 27 está assinada pelo Senador 
Attílio Vivacqua. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento de preferência do nobre Senador 
Coimbra Bueno. 

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

Está aprovado. 
Em face da aprovação do requerimento, vai-se 

proceder à votação da Emenda nº 27. Se aprovada, 
ficará prejudicada a Emenda nº 4-C. 

Em votação a Emenda nº 27, do nobre 
Senador Attílio Vivacqua. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
Ficam prejudicadas as Emendas ns. 4-C, 25 e 

26. 
Havia requerimento de preferência para essas 

emendas que ficaram também prejudicadas. 
A Emenda nº 10-C, da douta Comissão de 

Finanças, manda suprimir o art. 11 e seu parágrafo, 
do projeto. 

Incluia-se ela no bloco de emendas com 
pareceres favoráveis, concordantes. 

Os nobres Senadores Júlio Leite e Attílio 
Vivacqua, no entanto, requereram destaque para 
votação em separado. 

Em votação a emenda. 
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,  
meu eminente colega Senador Júlio Leite,  
requereu destaque da emenda, supressiva do  
art. 11 do projeto, para efeito de votação da  
mesma e sua recusa, o que fêz com a devida 
homenagem às Comissões que se manifestaram 
contrárias ao citado dispositivo. Trata-se, apenas,  
de uma contabilização das operações relativas  
às emissões de papel-moeda feitas por solicitação 
da Carteira de Redescontos do Banco do  
Brasil, mediante compensação de débitos e créditos. 
A sua rejeição pelas Comissões não se baseou  
em fundamentação contrário ao mérito do  
mesmo artigo. Baseou-se em razão de ordem 
regimental, por não considerar o artigo em  
aprêço pertinente ao objeto da proposição ora 
discutida. 

O Senado conhece meu pensamento a 
respeito, quando examinei o Regimento da  
Casa, sustentando ponto de vista condizente  
com o espírito que inspirou o destaque de meu 
ilustre companheiro de Partido. 

Com estas breves considerações julgo  
que a Casa esteja suficientemente esclarecida  
para dar o seu apoio ao aludido destaque. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 10-C. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): –  

Sr. Presidente, peço 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, retiro o pedido de verificação de votação, 
mas peço a V. Exa. faça constar da Ata, que votei 
contra a Emenda nº 10-C. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Vivaldo Lima retira o seu pedido de verificação da 
votação, e solicita a inclusão em Ata de seu voto 
contrário à Emenda nº 10-C. 

Passa-sé à votação da emenda nº 36, que tem 
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Segurança Nacional, e contrário das 
de Serviço Público e de Finanças. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, peço a atenção do Senado para 
a Emenda nº 36, que tem pareceres contrários de duas 
Comissões e favoráveis de outras duas. Aumenta para 
400 cruzeiros, por dependente, o salário família. A 
Comissão de Finanças discordou apenas... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permita-me V. Exa. 
(Assentimento do orador) – Discordou por não se 
enquadrar na sistemática do projeto. A Comissão de 
Finanças adotou um critério e dêle não fugiu. Como a 
emenda de V. Exa. não era pertinente, porque o projeto 
tratava da concessão de abono puro e simples, só por 
êsse motivo a Comissão votou contra. Em face, porém, 
da aprovação de uma emenda também impertinente, 
declaro que votarei a favor da Emenda nº 36. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O Senador 
.Vivaldo Lima dá ao Senado, aliás de modo mais 
completo, o esclarecimento que ia eu dar. Peço, por 
isso tão só a aprovação da emenda, solicitando aos 
Senhores Senadores que atentem para a gravidade 
do problema. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Neste momento de crise, em que o povo  
está angustiado pela carestia de vida, o único 
recurso que resta àqueles que estão quase que 
abandonados pela sorte, pois recebem salários 
inferiores ao salário mínimo, a única possibilidade 
que lhes resta é o aumento do salário-família. (Muito 
bem). 

O SR. GILBERTO MARINHO (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente,  
duas palavras apenas, para esclarecer o  
Plenário. 

Com a declaração, do Senador Vivaldo  
Lima, a emenda que apresentou, juntamente com  
os Senadores Attílio Vivacqua e Caiado de  
Castro, merece o beneplácito da Casa, porque 
consubstancia o salário-família que atende às 
necessidades, per capita, beneficiando as  
classes mais humildes e menos favorecidas. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação  
a Emenda nº 36 que tem parecer favorável  
das Comissões de Constituição e Justiça e  
de Segurança Nacional e contrário das Comissões 
de Serviço Público Civil e de Finanças. 

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

Está aprovada. 
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se a  

votação da Emenda nº 31, com pareceres  
contrários. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
O SR. COIMBRA BUENO (pela ordem): –  

Sr. Presidente, requeiro verificação da  
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder  
à verificação da votação solicitada pelo nobre 
Senador Coimbra Bueno. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

A votação será feita pelo sistema elétrico. 
(Pausa). 

Votaram sim, 7 Senhores Senadores, e não, 22. 
Não há número. 
Vai-se proceder à chamada. 
O SR. PRISCO DOS SANTOS (pela ordem): 

– Sr. Presidente, há no recinto mais de trinta e  
dois Senhores Senadores, e a votação acusa  
apenas vinte e nove. Penso que V. Exa. poderia 
convidar os Senhores Senadores para repetirem a 
votação, desde que, visìvelmente, há número 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento 
determina que, em casos como o ocorrido, a Mesa 
proceda à chamada, a qual confirmará a presença ou 
não de quorum. 

Vai-se proceder à chamada. 
Procede-se à chamada, a que respondem os 

Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Sylvio Curvo. 
Filinto Müller. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
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Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 34 Senhores Senadores. 
Vai-se proceder a votação simbólica. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Emenda nº 36, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está rejeitada. 
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 234, de 1958 

 
Concede abono provisório aos servidores civis 

e militares do Poder Executivo e dos Territórios, e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Enquanto não fôr aprovado o Plano de 

Classificação de Cargos e Funções e revistos os 
níveis de retribuição correspondentes, na 
conformidade do art. 259 da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, é concedido aos servidores civis do 
Poder Executivo da União e dos Territórios, um 
abono provisório correspondente a 30% (trinta por 
cento) dos respectivos padrões, referências e 
símbolos de vencimento, salário e funções. 

Art. 2º O abono de que trata o art. 1º é 
extensivo: 

a) aos militares, na base dos atuais padrões 
de vencimentos dos postos dos oficiais – excluídos 
para o cálculo do abono os benefícios do Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares – e dos 
 

salários das praças de pré das Fôrças Armadas, da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal; 

b) aos atuais extranumerários tarefeiros, 
calculado sôbre o valor unitário da tarefa; 

c) aos atuais extranumerários contratados, 
mediante têrmo aditivo; 

d) à Comissão Executiva do Plano do Carvão 
Nacional. 

Art. 3º O abono de que trata esta lei poderá 
ser concedido: 

a) ao pessoal ativo e inativo das autarquias 
federais e entidades paraestatais, mediante decreto 
executivo e condicionado às possibilidades 
financeiras de cada uma; 

b) aos funcionários e extranumerários cedidos 
à Rêde Ferroviária Federal S. A., na forma do § 2º da 
letra d do art. 5º, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 
1957. 

Art. 4º É também concedido um abono 
provisório correspondente a 20% (vinte por cento): 

a) ao pessoal tabelado pago à conta de 
dotações globais constantes da Consignação 1.6.00 
– Encargos Gerais; Verba 3.0.00 – Desenvolvimento 
Econômico e Social; e Consignação 4.1.00 – Obras, 
na base da respectiva retribuição; 

b) aos servidores inativos, civis e militares; 
c) aos pensionistas civis e militares pagos pelo 

Tesouro Nacional ou pelo Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado; 

d) aos inativos da extinta Polícia Militar do 
Território do Acre. 

Art. 5º O abono provisório de que trata esta lei 
não será, em caso algum, nem para qualquer efeito, 
incorporado ao vencimento, remuneração, salário ou 
retribuição dos beneficiados, nem ao provento dos 
inativos e pensionistas. 

Art. 6º Os servidores públicos beneficiados 
pela Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957, e pela de 
nº 3.414, de 20 de junho de 1958 não terão direito ao 
abono de que trata esta lei. 
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Art. 7º Aos servidores que, nos têrmos da 
Constituição, acumularem cargos e funções, ou 
estejam em efetivo exercício em um dêles e em 
disponibilidade com relação ao outro, será pago o 
abono de 30% (trinta por cento) calculado sôbre a 
importância do cargo de maior valor. 

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado  
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito  
especial de Cr$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de 
cruzeiros) para atender às despesas decorrentes 
desta lei. 

Art. 9º As vantagens financeiras desta lei 
serão pagas a partir de 1 de janeiro de 1959. 

Art. 10. Nenhum servidor civil, inclusive 
pessoal pago à conta de dotações globais,  
poderá perceber vencimentos, remunerações, 
salários de retribuição de qualquer natureza inferior 
ao salário mínimo previsto para a região em que 
estiver lotado. 

Parágrafo único. Na hipótese de ser o salário 
mínimo da região superior à retribuição atual 
acrescida do abono provisório, proceder-se-á ao 
ajustamento dos níveis nas regiões em que se 
verificar diferença, mediante gratificação 
complementar. 

Art. 11. Fica o Tesouro Nacional autorizado  
a encampar até a quantia de Cr$ 63.500.000.000,00 
(sessenta e três bilhões e quinhentos milhões  
de cruzeiros) das emissões de papel-moeda  
feitas por solicitação da Carteira de Redescontos  
do Banco do Brasil S.A., mediante compensação  
de débitos e créditos, com a referida Carteira e com 
o Banco do Brasil S. A., indicando o Ministro da 
Fazenda os totais parciais dos débitos do Tesouro a 
serem liquidados e aplicando-se, no que couberem, 
as normas da Lei nº 2.426, de 16 de fevereiro de 
1955. 

Parágrafo único. Para efeito de contagem  
de juros, as contas de responsabilidade direta  
do Tesouro serão balanceadas a partir do  
segundo semestre de 1958, com a conta "Fundo 
para Eventuais Diferenças de Câmbio" que  
figurará na escrita do Tesouro Nacional, competindo 
ao Ministro da Fazenda fixar a comissão a ser  
paga ao Banco do Brasil S. A., pelos serviços 
relacionados com a arrecadação das sobretaxas 
cambiais. 

Art. 12. Em hipótese alguma a aposentadoria 
ou reforma do servidor civil ou militar dará lugar a 
promoção ou acréscimo de vantagens. 

§ 1º Os proventos da inatividade dos 
servidores de que trata êste artigo não poderão ser 
superiores aos atribuídos ao cargo ou pôsto que 
ocupavam na atividade. 

§ 2º O disposto neste artigo e no seu § 1º é 
aplicável, igualmente, aos servidores dos órgãos de 
administração descentralizada da União e das 
sociedades de economia mista de que faça parte. 

Art. 13. Os vencimentos dos Ministros de 
Estado são fixados em Cr$ 70.000,00 (setenta mil 
cruzeiros). 

Art. 14. O Poder Executivo reexaminará os 
quadros do serviço público federal, inclusive dos 
órgãos de administração descentralizada e das 
sociedades de economia mista de que faça parte a 
União, suprimindo os cargos ou funções que não 
sejam absolutamente necessários. 

§ 1º Sempre que o serviço reclamar mais 
funcionários, recorrer-se-á de preferência, ao 
aproveitamento daqueles do mesmo quadro ou 
função, sem ocupação útil ou apenas temporária 
noutros setores. 

§ 2º Os chefes de serviço organizarão relação 
dos servidores nas condições do parágrafo anterior, 
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as quais serão publicadas no Diário Oficial para 
conhecimento dos órgãos interessados. 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (para 
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, não sei se 
ouvi mal quando V. Exa. anunciou a votação das 
emendas. Houve uma emenda divergente, que 
obteve pareceres favoráveis de três Comissões, e 
contrário da Comissão de Serviço Público Civil. Na 
reunião conjunta das Comissões houve novamente 
divergência. 

Não percebi V. Exa. anunciar essa emenda. 
Na hipótese de havê-la V. Exa. anunciado  
com parecer favorável desejo esclarecer que a 
Comissão de Serviço Público votou contra a mesma 
e eu pessoalmente, também, me manifestei 
contràriamente. 

O SR. PRESIDENTE: – Qual o número  
da emenda a que Vossa Excelência se refere? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se  
não me falha a memória, tem 
 

o nº 7 e é da Comissão de Serviço Público. 
Não posso compreender que o abono, medida 

de emergência, seja concedido duas vêzes a 
funcionários que já são bem aquinhoados, ocupantes 
de dois ou mais cargos. 

Era a declaração que desejava fazer. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 
Exa. constará da Ata. Nada mais havendo que tratar, 
convoco os Senhores Senadores para uma sessão 
extraordinária, hoje, às 10 horas, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 77, de 1958, que cria, Coletoria Federal em 
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, em 
substituição à Mesa de Rendas Alfandegada 
existente naquela cidade, e dá outras providências; 
tendo: Pareceres Favoráveis (ns. 650 a 652, de 
1958) das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão à 1 hora e 40 minutos. 

 



12ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 24 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 

Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. – (45). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 45 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a  
sessão. 

O Sr. Jorge Maynard, servindo de 2º 
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a 
mesa, Expediente para leitura.(Pausa). 

Vai ser lido requerimento encaminhado à 
Mesa. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 611, de 1958 

 
Pelo falecimento, hoje ocorrido,  

nesta capital, do eminente brasileiro  
que foi o Dr. Joaquim Pires Ferreira,  
de quem esta Casa guarda a mais honrosa 
recordação, pela alta dignidade com que  
aqui representou, nas duas primeiras legislaturas, 
o Estado do Piauí, pela sua operosidade,  
pelo seu devotamento ao bem público e  
pelos seus excelsos dotes de espírito e de 
coração, requeremos as seguintes homenagens 
de pesar: 
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1) inserção em Ata de um voto de profundo 
pesar pelo seu desaparecimento; 

2) apresentação de condolências à família e 
ao Estado do Piauí; 

3) designação de uma Comissão de três 
membros para acompanhar os funerais. 

Sala das Sessões, em 23 de dezembro de 
1958. – Leônidas Mello. – Caiado de Castro. – 
Mathias Olympio. – Benedicto Valladares. – Jorge 
Maynard. – Gilberto Marinho. – Lameira Bittencourt. 
– Attílio Vivacqua. – Neves da Rocha. – Kerginaldo 
Cavalcanti. – Alô Guimarães. – Francisco Gallotti. – 
Cunha Mello. – Ezechias da Rocha. – Onofre 
Gomes. – Waldemar Santos. – Apolônio Salles. – 
Freitas Cavalcanti. – Públio de Mello. – Coimbra 
Bueno. – Ruy Carneiro. – Lima Teixeira. – Prisco dos 
Santos. – Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

Tem a palavra o nobre Senador Leônidas 
Mello, para encaminhar a votação. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO (para encaminhar 
a votação) (*): – Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, com imenso pesar, cumpro o dever, para 
mim por demais doloroso, de trazer ao conhecimento 
da Casa o falecimento ocorrido ontem, de um dos 
maiores e mais ilustres piauienses – o ex-Senador 
Joaquim de Lima Pires Ferreira, que, por longos 
anos, representou o Piauí no Congresso Nacional, 
ora servindo em uma, ora em outra das Casas do 
Parlamento. 

Sr. Presidente, o Piauí sente profundamente a 
morte dêste grande e querido filho, ilustre entre os 
mais ilustres, cuja vida foi tôda devotada à sua terra, 
à qual prestou os mais relevantes serviços. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Perfeitamente. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Durante muitos anos, convivi, nesta Casa com o 
Senador Pires Ferreira, cujo falecimento V. Exa. 
registra com tanto pesar. Era, realmente, homem 
vivaz, operoso, dedicadíssimo à sua terra. Nada que 
interessasse ao Piauí lhe foi estranho, e seu 
empenho era de tal ordem que nos comovia, 
chegando até, quando tínhamós pontos de vista 
contrários, a ceder, tal a sua pertinácia. V. Exa. está 
prestando justa homenagem a um seu conterrâneo 
ilustríssimo, a homem digno, que mereceu todo o 
nosso respeito. Receba não só a manifestação do 
meu pesar pessoal, colega que fui, nesta Casa, do 
Senador Pires Ferreira, como também do meu 
partido. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Pois não. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: –  

Associo-me também à homenagem que V. Exa.  
está prestando ao Senador Joaquim Pires Ferreira. 
Faço-o em meu nome pessoal, e no do meu partido, 
que, nesta hora, tributamos o preito da nossa 
saudade e da nossa admiração ao preclaro 
piauiense, que, pela sua operosidade, sua 
inteligência e seu espírito público, conquistou um 
lugar de relêvo na galeria dos grandes valores da 
República. Esta, estou certo, a opinião desta Casa, 
onde o insigne compatriota; durante longos anos, 
tanto serviu ao seu Estado e ao Brasil. A memória do 
Senador Pires Ferreira, cujo desaparecimento nos 
causa o mais profundo pesar, esta sentida homena- 
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gem de saudade e admiração dos seus antigos 
companheiros do Partido Republicano. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Ouço V. Exa. 
com atenção. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Neste momento 
de luto para o Congresso Nacional, associo-me às 
justíssimas homenagens à memória do ilustre 
parlamentar Joaquim Pires Ferreira, cuja passagem 
por esta Casa foi assinalada por inestimáveis 
serviços à causa pública. Faço-o em meu nome 
pessoal, no da Bancada que represento e, também, 
por delegação do Partido Trabalhista Brasileiro, a 
que tenho a honra de pertencer. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Ouvirei o aparte 
de Vossa Excelência. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: –Trago ao 
valoroso Estado do Piauí o pesar da Bancada do 
Maranhão, pela perda irreparável que acaba de 
sofrer, com o desaparecimento do Dr. Joaquim Pires 
Ferreira. S. Exa., nesta e na outra Casa do 
Congresso, foi um grande parlamentar, cuja 
inteligência ficou patenteada nos Anais do 
Congresso Nacional, pela sua brilhante atuação. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Ouço o aparte 
de Vossa Excelência. 

O SR. ONOFRE GOMES: – O Ceará associa-
se ao sentimento de pesar pelo falecimento do ilustre 
ex-Senador Pires Ferreira, o maior advogado talvez 
que o Piauí tenha tido na vigência da República. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Obrigado pelo 
aparte de Vossa Excelência. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

(Assentimento do orador) – Meu prezado 
colega, Senador Leônidas Mello, cabe-me manifestar 
o pesar do Paraná, através de sua representação 
nesta Casa, pela perda enorme que a Nação sofre 
com o desaparecimento do ilustre Senador Pires 
Ferreira. Diz V. Exa., muito bem, que êle foi uma 
longa e preciosa vida a serviço da Pátria e de sua 
terra natal. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Ouvirei Vossa 
Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa., que é, sem 
favor, uma das vozes mais autorizadas e brilhantes 
do seu Estado... 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Bondade de 
Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...presta justa 
homenagem de pesar pelo falecimento do nosso 
antigo companheiro, Senador Pires Ferreira. 
Acompanhei bem de perto a atuação do eminente 
extinto nesta Casa. Como jurista da Comissão de 
Constituição e Justiça, dava todo o seu esfôrço, na 
elaboração orçamentária, carreando verbas, através 
de diferentes emendas, para a sua terra natal. O que 
mais admirava, na sua personalidade de homem de 
idade avançada, era a sua agilidade mental e, 
sobretudo, as grandes provas que a cada instante, 
nos oferecia, de ser, realmente, uma vocação para 
os trabalhos legislativos. 

O SR. WALDEMAR SANTOS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Pois não. 
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O SR. WALDEMAR SANTOS: – 
Representante do Piauí, associo-me às homenagens 
póstumas que presta V. Exa. ao ilustre piauiense 
desaparecido, Dr. Joaquim Pires Ferreira, que, nesta 
Casa, com excepcional brilhantismo, representou o 
nosso Estado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com satisfação. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Acompanhei 

durante vários anos, a atuação do Senador Joaquim 
Pires Ferreira, nesta Casa. Com aquela idade, 
mostrava disposição e energia para o trabalho, 
muitas vêzes superiores à da maioria dos moços. 
Considerei, sempre, nosso velho Joaquim Pires, 
como uma das criaturas que mais nos poderia 
orgulhar, como brasileiros, de produzir a nossa raça, 
homem de tantas qualidades, que superavam 
mesmo as de quaisquer outros povos, que se digam 
mais adiantados. Foi uma honra, realmente, não só 
para esta Casa, mas, ainda, para a política brasileira, 
notadamente do Estado do Piauí, e, até mesmo, para 
o povo brasileiro, contar o Legislativo nacional com 
aquela figura de tanta energia moral e física, tanta 
vivacidade espiritual. 

O SR. BENEDICTO VALLADARES: – 
Permite-me o nobre orador um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. BENEDICTO VALLADARES: –  
O Estado de Minas Gerais também se associa  
às homenagens que Vossa Excelência está 
prestando à memória do Senador Joaquim Pires 
Ferreira, que teve uma existência longa e cheia  
de serviços prestados ao Estado do Piauí e ao  
País. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Pois não. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Os conceitos 

que V. Exa. acaba de emitir, a respeito do nosso 
conterrâneo, Senador Joaquim Pires Ferreira, estão 
tendo a mais justa repercussão nesta Casa, na qual 
desfrutava, efetivamente, não só da grande estima 
dos seus colegas como dos próprios funcionários. 
Durante os oito anos do seu mandato, revelou-se 
Senador eficiente, o que é comprovado pelos 
numerosos pareceres que emitiu nas diversas 
Comissões Técnicas. Tinha a persistência do nortista 
que sentiu as primeiras pulsações de vida nas 
ardentias do abençoado torrão onde nascemos. 
Revelou sempre grande capacidade de trabalho e de 
energia. Foi conhecido, não só pela sua eficiência na 
Câmara dos Deputados, onde exerceu o mandato 
por várias legislaturas, como homem de energia 
moral que gozou de alto conceito junto aos seus co-
estaduanos. Basta dizer que foi o único 
representante brasileiro naquela Casa do Congresso 
que se manifestou corajosamente contra a 
declaração de guerra à Alemanha. Os pareceres de 
sua autoria eram de tal ordem acatados que êle e o 
Deputado José Augusto Bezerra de Menezes foram 
os únicos sobreviventes da "Comissão dos 21", 
nomeados para dar Parecer sôbre o Projeto do 
Código Civil Brasileiro. Amigo de Joaquim Pires 
Ferreira, desde muitos anos, acompanhei sua vida 
com simpatia e sei do interêsse que tomava pelo 
nosso Estado e o carinho com que recebia os 
conterrâneos que recorriam ao seu prestígio, muitos 
dos quais foram encaminhados na vida pública, tanto 
aqui como no nosso Estado. 

Ao lado da vida política, convém assinalar  
as altas funções que exerceu fora do Parlamento.  
Foi Oficial de Gabinete do Marechal Floriano  
Peixoto, quando Presidente da República;  
ocupou o cargo de Pretor no Distrito Federal, do 
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qual pediu demissão para ocupar a Diretoria da Escola 
Nacional de Agricultura, cargo em que se aposentou. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Ouço o nobre 
colega. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Associo-me, em 
nome da Bahia, às homenagens que V. Exa. está 
prestando à memória do ex-Senador Joaquim Pires 
Ferreira. Além da sua atuação política, devem ser 
assinalados os grandes serviços prestados no 
Senado da República, como representante do Piauí. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço aos 
nobres colegas as expressões com que se associam 
à dor de meu Estado. Convenceram-me elas de que, 
na realidade, o Senado da República guarda sincera 
recordação do grande vulto piauiense que foi 
Joaquim Pires Ferreira. 

Quando me candidatei ao Senado Federal, 
tive como competidor Joaquim Pires Ferreira. Ao 
longo da nossa carreira política, sempre militamos 
em campos opostos. Conquanto empenhados em 
árdua peleja eleitoral, em áspera campanha político-
partidária, sinto confôrto íntimo de jamais haver 
pronunciado uma expressão que pudesse ferir, de 
leve, a sensibilidade de Joaquim Pires Ferreira. 

Jamais proferira expressão que visasse a 
diminuir-lhe o valor político ou macular-lhe as virtudes. 

Pertencendo eu a um partido majoritário, fui, 
lògicamente, o eleito. Assim que cheguei a esta 
Casa, quando pela primeira vez tive a honra de 
ocupar a tribuna, minha primeira declaração foi de 
que incorreria em censura da própria consciência se 
não expressasse o reconhecimento, o respeito e a 
gratidão do povo piauiense ao ilustre filho que por 
longo tempo, com tanta dignidade e eficiência, 
representara, no Senado, o meu Piauí. 

Sr. Presidente, a atuação parlamentar de 
Joaquim de Lima Pires Ferreira, foi, sempre, 
altamente proveitosa à sua terra berço. Tomaria 
longo tempo ao Senado enumerar os benefícios  
que obteve para o Piauí, os quais, como  
marcos indeléveis, imperecíveis, estão gravados na 
memória dos piauienses, a apontar-lhe o nome como 
um de seus mais operosos e dedicados 
representantes. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Pois não. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Associo  

às palavras de V. Exa. as homenagens do Estado  
de Goiás ao nobre Senador Joaquim Pires Ferreira. 
Não tive, como a maioria de meus colegas, o  
prazer da convivência com o ilustre extinto.  
Contudo, homenageio-lhe a figura através de  
seu filho, Deputado Jurandir Pires Ferreira e de seu 
neto, Dirno Pires Ferreira, dois grandes amigos de 
sempre. Através dêles, mantive, inúmeras vêzes, 
inclusive nesta Casa, contatos com o venerando 
Senador Joaquim Pires Ferreira, que contìnuamente 
honrava, com sua agradável presença, a  
quantos. aqui continuam a lutar pelos interêsses do 
Brasil, pelos quais êle tanto colaborou, durante 
longos anos. 

O SR. MOREIRA FILHO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Pois não. 
O SR. MOREIRA FILHO: – Representante  

do Estado do Rio de Janeiro, associo-me também  
à manifestação póstuma ao Senador Joaquim  
Pires Ferreira. Para não tomar o precioso tempo  
de V. Exa., faço minhas as palavras dos  
nobres colegas que lhe testemunharam seu  
pesar. 
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O SR. LEÕNIDAS MELLO: – Agradeço as 
palavras dos nobres representantes dos Estados de 
Goiás e do Rio de Janeiro, Senadores Coimbra 
Bueno e Moreira Filho, que se associaram ao pesar 
piauiense pela morte do Senador Joaquim Pires 
Ferreira. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que os grandes 
benefícios levados ao meu Estado pela atuação do 
nobre Senador Joaquim Pires Ferreira, no 
Parlamento Nacional, seriam de longa enumeração. 
Disso eu me dispenso, porque lá estão êles,  
no Piauí, como marcos imperecíveis, a lembrar  
às gerações presentes e futuras que Joaquim  
Pires Ferreira foi, na realidade, um representante 
que soube honrar o seu mandato e elevar o nome  
da sua terra. Joaquim Pires Ferreira pertencia a uma 
das mais tradicionais famílias piauienses, que  
tem dado ao meu Estado muitos filhos ilustres. 
Nasceu na cidade de Barra, em 16 de julho de 1869. 
Era filho do Coronel José Pires Ferreira e de Dona 
Umbelina Pires Ferreira; formou-se em Direito  
pela Faculdade de Recife, em 1890; exerceu as 
funções de promotor, advogado e jornalista, e na 
Capital da República desempenhou funções outras 
do mais elevado destaque, tendo exercido os 
mandatos de Deputado e Senador em várias 
legislaturas. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, desejo 
expressar o sincero pesar, a profunda dor da 
Bancada piauiense e de todo o meu Estado, que 
neste instante se cobre de luto ao pêso de tão fundo 
golpe. Envio, à Família do ex-Senador Pires Ferreira, 
em meu nome e no de todos os piauienses, a 
expressão da nessa condolência. 

Como o Senado acabou de ouvir, entreguei à 
Mesa requerimento em que peço se preste à 
memória do ex-Senador Pires Ferreira as 
homenagens a que tem direito, como um dos 
grandes vultos, não só do Piauí, mas da própria 
Nação. (Muito bem; muito bem). 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, a dor 
que traz o passamento, ontem ocorrido, do ex-
Senador Joaquim Pires Ferreira, não se circunscreve 
ao coração dos membros da Bancada da União 
Democrática Nacional, à qual, durante nove anos, 
honrou e dignificou, com sua solidariedade; essa dor 
atinge, nesta hora, a todos os membros desta Casa, 
a todos os representantes de Estados no Senado 
Federal. 

Não se restringe, porém, Sr. Presidente, a êste 
ambiente; vai, também, à Câmara dos Deputados, 
onde a passagem de Pires Ferreira deixou traços os 
mais assinalados de seu esfôrço e de sua dedicação 
aos interêsses da Pátria. Não atinge sòmente êsse 
ambiente, não se propaga apenas ao Estado do 
Piauí. Essa dor domina, hoje, todos os Estados do 
Brasil, tôda a Pátria Brasileira, porque Pires Ferreira 
não se limitou, na sua trajetória política de 
representante piauiense na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, a cuidar dos interêsses 
daquele grande Estado. Sua ação se fêz sentir em 
todos os setores nacionais, porque, na outra Casa do 
Congresso como nesta, sempre foi defensor de 
todos os Estados brasileiros. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muita 
satisfação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pires 
Ferreira foi autêntico representante da Nação. Não 
se limitou a servir ao seu Estado, mas ao País 
inteiro. Acompanhei-lhe os trabalhos em prol da sua 
terra e lamento que os piauienses, na última vez  
em que se candidatou, não o houvessem 
recompensado, prestando-lhe a justa homenagem de 
reconduzí-lo ao Senado Federal. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 
sou gratíssimo ao nobre colega de Bancada e  
ilustre representante do Estado do Ceará,  
Senador Fernandes Távora, pelo aparte que me 
ofereceu. 

Efetivamente, Joaquim Pires Ferreira estava 
sempre atento não sòmente aos interêsses do seu 
Estado, como aos dos seus representados regionais, 
prestando assistência devotada e persistente a  
todos os Estados brasileiros, inclusive ao meu, 
naqueles momentos em que procurávamos seu 
apoio e o amparo de sua atuação. Com o 
pensamento voltado sempre para a grandeza da 
Pátria, apesar da avançada idade, jamais fraquejou 
no cuidar da solução dos problemas nacionais, 
atento, a cada instante, às iniciativas ligadas ao  
bem público. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Recebo com 
prazer o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço a  
V. Exa. as honrosas expressões com que,  
na qualidade de Líder da União Democrática 
Nacional, a cujo partido pertenceu o Senador 
Joaquim Pires, a êle se refere, sensibilizando 
profundamente a alma de quantos delas tomarem 
conhecimento. Tem o nobre colega tôda a razão 
quando afirma que o extinto não era apenas Senador 
piauiense, porque com o mesmo amor e ardor  
com que se batia pelas causas do seu Estado, 
defendia as dos demais e a própria causa do  
Brasil. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a afirmação que às minhas despretenciosas palavras 
traz o nobre representante do Piauí. 

Sr. Presidente, correligionário meu, udenista 
dos primeiros momentos da organização do  
partido, Joaquim Pires foi sempre devotado 
 

à realização, no Brasil, daquilo que imaginava 
concretizar, ao constituirmos essa fôrça política, em 
1945, e que traçamos no nosso programa partidário. 

Dedicado, ardoroso, devotado ao seu partido, 
tinha êle, entretanto, o grande poder, a nobreza de 
espírito, de jamais se incompatibilizar com aquêles 
que professassem idéias políticas contrárias às suas. 
O testemunho do que afirmo são as palavras 
sinceras e leais que o Senado acabou de ouvir do 
ilustre representante do Piauí. 

Homem de vontade férrea, de coragem 
inexcedível, Joaquim Pires enfrentou, na Câmara 
dos Deputados, tôdas as Bancadas, a vontade do 
Govêrno e o próprio entusiasmo do povo, para ficar 
com a sua consciência e com o seu pensamento 
contrários à entrada do Brasil na guerra de 1914, 
contra a Alemanha. 

Manifestação mais sublime de coragem, não 
posso encontrar, em tôda a história da nossa Pátria. 
Nada que se iguale à atitude de Joaquim Pires 
Ferreira, naquele momento em que a Nação vibrava 
no desejo de entrar na guerra, para combater a 
Alemanha, e êle, uno, só, solitário, dentro da Câmara 
dos Deputados, levantava sua voz em oposição. 

Essa coragem, essa energia, êsse  
entusiasmo na defesa dos seus ideais, não o 
abandonou jamais, apesar dos anos. 

Nós o vimos aqui, Sr. Presidente, já passado 
dos oitenta anos, honrando esta Bancada da  
União Democrática Nacional, com sua presença,  
sua solidariedade, seus conselhos, sua orientação. 
Nós o vimos, tantas vêzes, até o amanhecer, 
permanecer nas comissões, defendendo projetos  
e emendas de sua autoria, em benefício do seu 
Estado ou de qualquer outro da Federação. 
Terminadas as reuniões da Comissão de Finanças, 
na época dos trabalhos orçamentários, que  
se prolongavam até o amanhecer, assisti aquêle 
octogenário, não raro, convidar os seus colegas 
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de representação, que não dispunham de transporte, 
para os conduzir até à residência, em Copacabana 
ou na Tijuca, e, só depois de prestada essa atenção 
especial a seus colegas, recolher-se à sua residência 
para descansar. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 
mais um aparte? – (Assentimento do orador) – Esta 
particularidade, que V. Exa. aponta na fidalguia de 
trato, do Senador Joaquim Pires, é um dos traços 
marcantes da sua personalidade. Não há piauiense 
que com êle haja tratado, que não tenha recebido 
carinhosas demonstrações de acolhida, de 
sentimento e de generosidade. A casa de Joaquim 
Pires estava constantemente aberta a qualquer hora 
do dia ou da noite aos conterrâneos que fôssem 
procurá-lo. Recebia-os sempre de braços abertos. E 
que encanto se encontrava no recesso do seu  
lar! Era como um templo de virtude, onde se 
cultuavam os exemplos de dignidade e nobreza de 
sentimento. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato ao 
aparte com que profundamente me comove o ilustre 
Senador piauiense. 

O Senador Joaquim Pires primava pela 
fidalguia do trato, pela educação aprimorada, pela 
maneira com que atendia a quantos o procurassem, 
sem distinção de classe social. 

Sr. Presidente, não sòmente no campo político 
a ação de Joaquim Pires se fêz sentir da maneira por 
que o Senado acaba de ouvir; também como 
advogado militante no fôro deu demonstrações 
precisas da sua inteligência, de sua cultura jurídica, 
do seu amor ao Direito. 

Sr. Presidente, a surprêsa com que 
recebemos a notícia do passamento do ex-
companheiro, toca-nos profundamente, pois 
estávamos habituados a vê-lo já transposto o limite 
dos noventa anos, naquela permanente atividade, 
que não enfraquecia, não esmorecia, não di- 
 

minuia e com que procurava sempre atender ao 
interêsse dos que recorriam ao seu conselho, à sua 
orientação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Joaquim 
Pires era um paradigma do homem do Nordeste, 
inflexível no cumprimento do dever, até a morte. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
às expressões do nobre colega. 

Sr. Presidente, a Joaquim Pires poder-se-iam 
aplicar as palavras de Lúcio Teixeira ao homenagear 
o nonagenário Bettencourt da Silva: "Só lhe faltava 
morrer, para não ser um estranho entre os imortais". 
(Muito bem! Muito bem!). 

O SR. VICTORINO FREIRE (para encaminhar 
a votação, lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
desejo associar o pesar da Bancada do PSD, 
especialmente o da representação do Maranhão nesta 
Casa, às justas e sentidas homenagens que o Senado 
está prestando ao ex-Senador Joaquim Pires Ferreira. 
Representante do Piauí, na legislatura passada, era o 
Doutor Joaquim Pires figura das mais acatadas nesta 
Casa. Em avançada idade, era de ver-se a sua 
operosidade e resistência, ficando até alta madrugada 
acompanhando nas Comissões e no Plenário do 
Senado, as emendas de sua autoria que beneficiavam 
o seu Estado. Os relatores dos anexos orçamentários 
ficavam impedidos de dar parecer contrário às suas 
emendas, pela doçura dos seus apelos para aprová-
las. Homem extremamente bom e honrado, 
desaparece cercado do respeito de tôda a Nação, do 
pesar de todos os seus amigos e do luto que cobre 
todo o Estado do Piauí. (Muito bem; muito bem). 

O SR. GILBERTO MARINHO (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, a rigor já estão  
expressos os sentimentos da Maioria des- 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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ta Casa, tão numerosos, eloqüentes e espontâneos 
foram os pronunciamentos dos mais ilustres de seus 
membros. 

A funda vinculação que nos liga ao grande 
brasileiro ontem desaparecido, Senador Joaquim 
Pires Ferreira e ao seu eminente filho, Deputado 
Jurandir Pires Ferreira e ao jovem parlamentar 
Dirno Pires Ferreira, ambos prestigiosos 
militantes e dirigentes do Partido Social 
Democrático, o último dos quais acaba de ser 
eleito pelo nobre e glorioso povo piauiense para 
seu representante na Câmara dos Deputados, 
constituindo, por certo, essa eleição, um legítimo 
motivo de orgulho para o avô carinhoso que  
o iniciava na vida pública e que via assim 
reconhecido, pelos seus conterrâneos, não só os 
méritos do neto extremecido, mas o prestígio da 
ilustre estirpe. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Ouço o 
aparte de Vossa Excelência. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Conforme  
V. Exa. muito bem acentua, estou certo de que  
os piauienses, elegendo Dirno Pires Ferreira  
à Câmara dos Deputados, quiseram, com  
êsse gesto, não apenas premiar o valor 
incontestável de um jovem, como render mais uma 
homenagem – talvez a última que o Piauí prestou 
– à memória de Joaquim Pires Ferreira, seu  
ilustre filho. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com a 
eloqüência que o Senado conhece, aumentada  
pela emoção que o domina, neste instante,  
nosso brilhante companheiro, Senador Leônidas 
Mello, que durante tanto tempo dirigiu, para 
felicidade do seu nobre Estado, os destinos daquele 
bravo povo, acentua que a decisão dos piauienses 
há de ter correspondido, no caso de uma vida 
 

brilhante, a uma suprema recompensa. 
Os preclaros colegas que me precederam 

nesta homenagem, tiveram o ensejo de ressaltar a 
infatigável atividade e a inexcedível dedicação de  
Joaquim Pires Ferreira. Tem-se a impressão de que, 
em sua longa e fecunda existência, outro descanso 
não conheceu senão aquêle que o doloroso 
desfecho de ontem veio lhe conferir. 

Aqui no Senado, tive oportunidade de, a seu 
pedido, trabalhar pela aprovação de numerosas 
proposições, tôdas elas do mais alto interêsse 
coletivo. 

Ainda êste ano, quando se votava a Lei do 
Impôsto de Renda, solicitou-me que lutasse pela 
inserção de emenda resguardadora dos direitos de 
modestos servidores da Repartição arrecadadora 
daquele tributo. E foi para mim uma gratíssima 
satisfação poder atender aquela sua solicitação, em 
benefício de uma classe, correspondendo assim à 
extraordinária bondade com que sempre me 
distinguiu. 

Neste instante, com os olhos voltados para o 
fulgurante exemplo e para a luminosa tradição 
deixados nesta Casa por Joaquim Pires Ferreira, 
cujo desaparecimento empobrece o glorioso Estado 
do Piauí e a própria Pátria brasileira, desfalcando a 
galeria de seus mais insignes homens públicos, 
nesta hora de compunção e de dor, aqui deixamos a 
palavra de comovida mágoa da Maioria do Senado 
da República. (Muito bem; muito bem.). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento. 

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

Está aprovado. 
A Mesa associa-se às expressões de pesar do 

Senado, pela morte do ex-Senador Dr. Joaquim 
Pires Ferreira, que, durante longo tempo ocupou os 
mais altos postos na vida pública e no Parlamento. 
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Para representar o Senado no seu 
enterramento, designamos os nobres Senadores 
Waldemar Santos – Francisco Gallotti – Mathias 
Olympio – Prisco dos Santos e Attílio Vivacqua. 
(Pausa). 

Sôbre a mesa, parecer que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 676, DE 1958 

 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 234, de 1958. 
 
Relator: Sr. Saulo Ramos. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
nº 234, de 1958, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 24 de dezembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Saulo 
Ramos, Relator. – Públio de Mello. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 676, DE 1958 
 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 234, de 1958, que 
concede abono provisório aos servidores civis e 
militares do Poder Executivo e dos Territórios, e dá 
outras providências. 

 
EMENDAS 

 
Nº 1 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1-C). 
Neste artigo 
Onde se diz: 
"...servidores civis do Poder Executivo da 

União e dos Territórios..." 

Diga-se: 
"...servidores civis da União e dos Territórios..." 
 

Nº 2 
 
Ao art. 2º (Emenda nº 9-C). 
Onde se diz: 
"...salários das praças..." 
Diga-se: 
"...vencimentos das praças..." 

 
Nº 3 

 
Ao art. 2º (Emenda nº 16). 
Acrescente-se, a êste artigo, a seguinte alínea:  
"e) aos servidores em regime de "acôrdo" 

entre a União e os Estados, equiparados aos 
extranumerários mensalistas, na forma do art. 264, 
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952". 

 
Nº 4 

 
Ao art. 3º (Emenda nº 2-C). 
Dê-se a êste artigo a seguinte redação: 
"Art. 3º O abono de que trata esta lei será 

concedido ao pessoal ativo e inativo das autarquias 
federais e entidades paraestatais, mediante decreto 
do Poder Executivo". 

 
Nº 5 

 
No corpo dêste artigo: 
Onde se diz: 
"20% (vinte por cento)"; 
Diga-se: 
"30% (trinta por cento)". 
 

Nº 6 
 
Ao art. 4º (Emenda nº 8-C). 
Na letra b dêste artigo. 
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Onde se diz: 
"...servidores inativos civis e militares..." 
Diga-se: 
"...servidores civis inativos e militares de 

reserva de 1ª classe ou reformados..." 
 

Nº 7 
 
Ao art. 6º (Emenda nº 27). 
Dê-se a êste artigo a seguinte redação: 
"Art. 6º Terão direito aos benefícios de que 

trata a presente lei os servidores públicos atingidos 
pela Lei nº 3.205, de 15 de julho de 1957. 

Parágrafo único. Terão igualmente direito a 
êsses benefícios os servidores de que trata a Lei nº 
3.414, de 20 de junho de 1958". 

 
Nº 8 

 
Ao art. 7º (Emenda nº 5-C). 
Suprima-se êste artigo. 
 

Nº 9 
 
Ao art. 8º (Emenda nº 12-C). 
Dê-se a êste artigo a seguinte redação: 
"Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de 
cruzeiros) para atender às despesas decorrentes 
desta lei". 

 
Nº 10 

 
Ao art. 12 (Emenda nº 6-C). 
Suprimam-se êste artigo e seus parágrafos. 
 

Nº 11 
Ao art. 13 (Emenda nº 11-C). 
Suprima-se êste artigo. 

Nº 12 
 
Ao art. 14 (Emenda nº 7-C). 
Suprimam-se êste artigo e seus parágrafos. 
 

Nº 13 
 
Ao projeto (Emendas ns. 2-C e 18). 
Substitua-se a alínea b do art. 3º pelo 

seguinte: 
"Art. ... Terá direito ao abono de que trata a 

presente lei o pessoal ativo e inativo das emprêsas 
marítimas administradas pela União, em regime 
autárquico ou outro de natureza especial, assim 
como das autarquias de transportes marítimos e de 
administração de portos, por conta dos recursos 
próprios das entidades para os ativos e das 
instituições de previdência para os inativos, 
suplementados, quando fôr o caso, pelo crédito 
previsto no art. 8º. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se ao pessoal das estradas-de-ferro da União 
incorporadas à Rêde Ferroviária Federal Sociedade 
Anônima, de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei 
3.115, de 16 de março de 1957". 

 
Nº 14 

 
Ao projeto (Emenda nº 36). 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. ... Fica elevado para Cruzeiros 400,00 

(quatrocentos cruzeiros) mensais, por dependente, o 
salário-família devido aos servidores públicos civis e 
militares da União e dos Territórios Federais". 

O SR. PRESIDENTE: – Trata-se de matéria 
em regime de urgência. 

Em discussão a Redação Final. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação. 

 



– 527 – 
 

Os Senhores Senadores que aprovam a 
Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas do 

Senado na outra Casa do Congresso, designo o 
nobre Senador Gilberto Marinho. 

Sôbre a mesa, requerimento do nobre 
Senador Filinto Müller. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 612, DE 1958 

 
Atendendo à alta significação de que para os 

sentimentos cristãos do povo brasileiro se reveste o 
dia 24 de dezembro, véspera do Natal; 

atendendo a que se acha concluída a tarefa 
que ao Senado cumpria realizar nesta sessão 
legislativa extraordinária; 

atendendo a que não há matéria de natureza 
urgente a apreciar; 

requeremos, com fundamento no art. 124, letra 
e, do Regimento Interno, não realize o Senado a 
sessão ordinária desta data. 

Sala das Sessões, em 24 de dezembro de 
1958. – Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Neves da Rocha. 

O SR. NEVES DA ROCHA (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, era desejo meu, nesta 
oportunidade, a única que se me oferecia na 
presente convocação, dizer algumas palavras sôbre 
a honrosa missão no exterior, de que me investiu o 
Senado, em dias da semana passada. 

Em face, porém, da manifestação de  
pesar do Senado, pelo falecimento do  
ex-Senador Joaquim Pires Ferreira, e em 
consideração ao meu partido, o Partido Traba- 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

lhista Brasileiro, que se associa às justas 
homenagens prestadas, inscrever-me-ei para  
falar na primeira sessão da próxima convocação  
de janeiro. Terei, então, ensejo de dar  
conhecimento à Casa das impressões colhidas  
nos dois Congressos a que estive presente. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro 
parecer chegado à Mesa. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 677, DE 1958 

 
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 

227, de 1958. 
 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final  

do Projeto de Lei nº 227, de 1958, originário da 
Câmara dos Deputados, considerando como de 
redação a emenda Oferecida pela Comissão de 
Finanças. 

Sala das Comissões, em 24 de dezembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Públio de 
Mello, Redator. – Saulo Ramos. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 677, DE 1958 
 
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara  

nº 227, de 1958, que concede isenção de direitos 
aduaneiros, inclusive o adicional de 10%, impôsto  
de consumo e mais taxas aduaneiras para  
materiais importados pela Companhia Telefônica 
Cuiabana. 

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

aduaneiros, inclusive o adicional de 10% (dez  
por cento), impôsto de consumo e mais  
taxas alfandegárias, exceto a taxa de  
despacho aduaneiro para o con- 
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junto de um Centro Telefônico automático de 1.000 
(mil) linhas com pertences e acessórios no valor total 
de CIF Sw 475.000,00 (quatrocentos e setenta e 
cinco mil coroas suecas), importados pela 
Companhia Telefônica Cuiabana, com sede na 
cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato 
Grosso, da Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson da 
Suécia. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e se aplica a materiais desembarcados 
sob têrmo de responsabilidade. 

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

O SR. PRESIDENTE: – O projeto a que se 
refere o parecer está sob regime de urgência. 

Em discussão a Redação Final. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação a Redação Final. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. (Pausa). 
Vai ser lido o projeto de resolução. 
É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 1, DE 1958 

 
(Do Congresso Nacional) 

 
Dispõe sôbre o encerramento da 5ª sessão 

legislativa extraordinária da 3ª legislatura. 
 
O Congresso Nacional resolve: 
Artigo único. Consideram-se realizados os 

objetivos da convocação extraordinária do Congresso 
Nacional feita pelo Presidente da República, em 
Mensagem nº 521, de 13 de dezembro de 1958, com 
a ultimação do processo legislativo referente ao 
Projeto de Lei nº 4.159, de 1958, na Câmara dos 
Deputados, e nº 234, do mesmo ano, no Se- 
 

nado Federal, que concede abono provisório aos 
servidores civis e militares do Poder Executivo e dos 
Territórios. 

Parágrafo único. Terminada a votação do texto 
definitivo do projeto, a ser encaminhado à sanção 
presidencial, as duas Casas encerrarão os seus 
trabalhos da sessão legislativa extraordinária 
instalada em 15 do mês em curso. 

 
Justificação 

 
Embora não haja o Presidente da  

República fixado, no ato convocatório, o prazo  
de duração desta sessão legislativa, a estipulação  
de que a apreciação dos projetos de leis  
nêle mencionados, deveria ser feita "ainda no 
exercício em curso", constitui, evidentemente,  
limite intransponível à atividade do Congresso 
Nacional neste período de funcionamento 
extraordinário. 

É oportuno, todavia, encarar a possibilidade, 
que tudo faz crer venha a positivar-se, de terminar o 
Congresso Nacional antes daquela data a tarefa 
objetivada na convocação. De fato, dos três projetos 
cuja apreciação foi solicitada pelo Presidente da 
República, dois já estão concluídos e o terceiro, que 
concede abono provisório aos servidores civis e 
militares do Poder Executivo e dos Territórios, 
depende apenas de pronunciamento da Câmara dos 
Deputados sôbre emendas que lhe ofereceu o 
Senado. Nessas condições, poderá êle chegar a 
têrmo alguns dias antes de 31 do corrente mês, fato 
que tornará dispensável o funcionamento 
extraordinário do Congresso Nacional até aquela 
data. 

É com o objetivo de tornar possível a 
antecipação do encerramento desta sessão 
legislativa que julgamos aconselhável formular o 
presente projeto, como base para deliberação a ser 
votada pelas duas Casas. 

Sala das Sessões, em 24 de dezembro de 
1958. – Filinto Müller. 
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– Lameira Bittencourt. – João Villasbôas. – Gilberto 
Marinho. – Novaes Filho. – Kerginaldo Cavalcanti. – 
Lima Teixeira. – Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto está 
devidamente apoiado. 

Vai à publicação, após o pronunciamento da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sôbre a mesa, requerimento de urgência, que 
vai ser lido pelo Senhor 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 613, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 4º, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de 
Resolução nº 1, de 1958, do Congresso  
Nacional, que dispõe sôbre o encerramento da  
5ª sessão legislativa extraordinária da 3ª  
legislatura. 

Sala das Sessões, em 24 de dezembro de 
1958. – Lameira Bittencourt. – Benedicto Valladares. 
– Sylvio Curvo. – Caiado de Castro. – Públio de 
Mello. – Novaes Filho. – Neves da Rocha. – Gilberto 
Marinho. – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento  
será votado no fim da Ordem do Dia, de acôrdo  
com o parágrafo 1º do art. 165, do Regimento 
Interno. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 77, de 1958, que cria Coletoria 
Federal em Mossoró, Estado do Rio Grande do 
Norte, em substituição à Mesa de Rendas 
Alfandegada existente naquela cidade, e dá 
outras providências  tendo Pareceres Favoráveis 
(ns. 650 a 652, de 1958), das Comis- 
 

sões de Constituição e Justiça, de Serviço Público 
Civil e de Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 77, DE 1958 

 
(Nº 246-C, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria uma Coletoria Federal em Mossoró, 

Estado do Rio Grande do Norte, em substituição à 
Mesa de Rendas Alfandegada, existente naquela 
cidade, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Em substituição à Mesa de Rendas 

Alfandegada em Mossoró, Estado do Rio Grande do 
Norte, que se extingue, é criada a Coletoria Federal 
em Mossoró. 

Art. 2º Fica extinta, no Quadro Permanente do 
Ministério da Fazenda, a função gratificada de 
Administrador da Mesa de Rendas Alfandegada de 
Mossoró, símbolo FG-4. 

Art. 3º A Diretoria Geral da Fazenda Nacional 
providenciará sôbre a lotação da nova Coletoria 
Federal e a distribuição, por outros órgãos que lhe 
são subordinados, do pessoal em exercício na Mesa 
de Rendas Alfandegada, ora extinta, cujo acervo é 
transferido à primeira. 

Art. 4º São transferidas à Diretoria das Rendas 
Internas – Coletorias Federais, as dotações con- 
 

 



– 530 – 
 
signadas no Orçamento Geral da União à Mesa de 
Rendas Alfandegada de Mossoró. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 

constante do avulso. 
Em votação o Requerimento nº 613, do Sr. 

Lameira Bittencourt, lido na hora do Expediente, de 
urgência para o Projeto de Resolução nº 1, de 1958, 
do Congresso Nacional. 

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

Está aprovado. 
Em face da aprovação do requerimento, 

passa-se imediatamente à apreciação da matéria. 
Tem a palavra o nobre Senador Benedicto 

Valladares para como Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, designar Relator. 

O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Sr. 
Presidente, designo o nobre Senador Lameira 
Bittencourt para dar parecer sôbre o Projeto de 
Resolução. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. 
Presidente, o Projeto de Resolução, que, em regime de 
urgência, está sendo submetido ao exame e votação 
conseqüente do Senado da República, considera já 
realizados os objetivos da presente convocação 
extraordinária do Congresso, feita de acôrdo com a 
Constituição pelo Sr. Presidente da República, com o 
término do processo legislativo referente ao projeto  
de lei oriundo do Poder Executivo, que concede  
abono provisório aos servidores civis e militares  
da União e dos Territórios. Prescreve a proposição  
em seu parágrafo único do artigo único, que, 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

terminada a votação do aludido projeto, a ser 
encaminhado à sanção presidencial, as duas Casas 
do Congresso deverão encerrar os seus trabalhos da 
presente sessão legislativa extraordinária, instalada 
em 15 do mês em curso. 

Sr. Presidente, quanto à constitucionalidade 
evidente, notória e líquida do projeto, nada há a 
argüir a Comissão de Constituição e Justiça. 

Como é sabido, e constitui ponto pacífico na 
doutrina e jurisprudência parlamentares aplicáveis  
ao assunto – pois resulta do próprio texto  
da Constituição, emana do sistema constitucional 
brasileiro vigente – as convocações extraordinárias 
do Congresso, seja as por mensagem do  
Sr. Presidente da República, sejam resultantes  
de deliberação de qualquer das duas Casas do 
Congresso, poderão ter seu término limitado  
pela conclusão do prazo fixado no próprio 
instrumento da convocação ou pela realização dos 
seus objetivos. 

A convocação, feita pelo Sr. Presidente da 
República, da atual sessão extraordinária do 
Congresso, foi limitada, expressamente à votação de 
determinadas matérias, não se prevendo qualquer 
prazo fixo para conclusão dêsse trabalho 
extraordinário do Legislativo Brasileiro. 

Nestas condições, Sr. Presidente, é evidente 
que, com a aprovação, que tudo indica se fará dentro 
em breve, pela outra Casa do Congresso, do Projeto 
de Abono ao funcionalismo público civil e militar da 
União e dos Territórios, o Parlamento esgotou o 
exame das matérias sôbre as quais foi chamado a se 
pronunciar. 

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça 
considera plenamente constitucional e jurídico o 
Projeto de Resolução em causa e recomenda-o à 
aprovação do Plenário. 

É o parecer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
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Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 1, DE 1058 

 
(Do Congresso Nacional) 

 
Dispõe sôbre o encerramento da 5ª sessão 

legislativa extraordinária da 3ª legislatura. 
 
O Congresso Nacional resolve: 
Artigo único. Consideram-se realizados os 

objetivos da convocação extraordinária do 
Congresso Nacional feita pelo Presidente da 
República, em Mensagem nº 521, de 13 de 
dezembro de 1958, com a ultimação do processo 
legislativo referente ao Projeto de Lei (nº 4.159, de 
1958, na Câmara dos Deputados, e nº 234, do 
mesmo ano, no Senado Federal) que concede abono 
provisório aos servidores civis e militares do Poder 
Executivo e dos Territórios. 

Parágrafo único. Terminada a votação do 
texto definitivo do projeto a ser encaminhado à 
sanção presidencial, as duas Casas encer- 
 

rarão os seus trabalhos da sessão legislativa 
extraordinária instalada em 16 do mês em curso. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

Vou encerrar a sessão. 
Convoco os Senhores Senadores para uma 

sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 11 horas 
e 30 minutos, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 149, de 1957, que concede isenção de direitos 
aduaneiros, impôsto de consumo e taxas 
alfandegárias para a importação, pela Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, no Estado da 
Paraíba, de uma perfuratriz para poços tubulares, 
tendo: Pareceres (ns. 666 e 667, de 1958) das 
Comissões: de Economia, favorável; de Finanças, 
favorável, com a Emenda que oferece, sob nº 1-C. 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 186, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 8.000.000,00, destinado a auxiliar 
despesas com a realização do II Campeonato 
Mundial de Basket-Ball Feminino, tendo: Parecer 
Favorável, sob nº 662, de 1958, da Comissão de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 11 horas e 15 

minutos. 
 



13ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 24 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENSOR APOLÔNIO SALLES 
 
Às 11 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Valdemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes.  
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Sylvio Curvo. 

João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos – (45). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 45 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º 

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

O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a 
mesa, expediente para leitura. 

Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos, 
orador inscrito. 

O SR. SAULO RAMOS (*): – Senhor 
Presidente, no momento em que o Poder Executivo 
se apresenta para fixar os novos níveis de salário 
mínimo, em cumprimento da lei, desejo tecer 
algumas considerações relativamente àqueles 
fixados para os trabalhadores do Estado de Santa 
Catarina. 

Por ocasião da penúltima fixação do salário 
mínimo, tivemos a oportunidade de atender e 
orientar nesta Capital, a comissão de líderes 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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sindicais, que aqui representando os trabalhadores 
catarinenses veio formular protestos porque 
preconizava o Govêrno um salário mínimo 
insignificante e muitíssimo inferior àquele que seria 
outorgado para os trabalhadores nas várias regiões e 
sub-regiões sulinas. 

Sr. Presidente, desenvolvemos naquela 
ocasião, com os trabalhadores, luta indormida junto 
às Comissões técnicas do Ministério do Trabalho; e 
os trabalhadores catarinenses tiveram a máxima 
atenção e apoio do Senhor Ministro Parsifal 
Barroso.  Foi S. Exa. incansável no sentido de se 
estabelecer para o Estado de Santa Catarina 
salário mínimo idêntico ao do Paraná e não muito 
inferior ao do Rio Grande do Sul. Êsses três 
Estados formam uma só região geo-econômica, e 
não se justifica, de nenhum modo, salário mínimo 
elevado no Rio Grande do Sul, alto no Paraná e 
baixo em Santa Catarina. Haveremos de lutar, 
contra tudo e contra todos, para que haja paridade 
ou igualdade salarial nesses três Estados da 
Federação. 

Tiveram os trabalhadores catarinenses, repito, 
o apoio dêsse ilustre e eminente representante do 
trabalhismo que soube cumprir, como Ministro de 
Estado o honroso acôrdo político-nacional PSD-PTB 
e tudo fêz para que o salário mínimo Visse justo nas 
várias regiões do País. 

Com S. Exa. e com os líderes sindicais 
estávamos no Palácio do Catete, quando se 
ultimava a tabela de salário mínimo que alta 
madrugada fôra anunciada, corrigindo o lapso ou 
disparidade salarial prejudicial à indústria e ao 
trabalho catarinenses. 

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

O SR. SAULO RAMOS: – Com muito prazer. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Tem V. 
Exa. tôda a razão; e está tratando do assunto com a 
convicção de que defende os justos e altos 
interêsses dos trabalhadores do nosso Estado. Santa 
Catarina, pequena em superfície, mas grandemente 
industrializada e extraordinàriamente agrícola e 
pastoril, sente diferenciação de salário mínimo entre 
os Estados do Norte e do Sul a qual provoca a fuga 
dos trabalhadores, em busca de melhores proventos. 
Faz V. Exa. muito bem em focalizar a matéria. Os 
catarinenses, na Câmara dos Deputados e no 
Senado da República, sem distinção partidária, 
estarão unidos na defesa dos interêsses dos 
trabalhadores de Santa Catarina, que merecem trato 
e consideração idênticos aos dispensados aos seus 
irmãos do Rio Grande do Sul e do Paraná. 

O SR. SAULO RAMOS: – Agradeço o honroso 
aparte de V. Exa. bastante esclarecedor, que bem 
define a posição da representação federal catarinense 
e que confirma existir fuga ou migração de nossos 
trabalhadores em busca de melhores remunerações 
salariais no Rio Grande do Sul, no Paraná. 

Tal discriminação salarial não se justificava, 
porque o parque industrial de Santa Catarina é 
quase igual ao do Rio Grande do Sul e talvez 
superior ao do Paraná. A nossa indústria é das mais 
avançadas e especializadas no País pela 
diversificação de atividades e pela criação, produção 
e trabalho dos próprios catarinenses. 

Neste ano, os trabalhadores catarinenses, 
atentos, pleitearam lhes fôsse concedido salário 
mínimo superior a Cr$ 4.500,00, pois não é justa a 
disparidade que se pretende com o novo tabelamento 
para Santa Catarina, conforme já levamos ao 
conhecimento do Sr. Presidente da República. 

Quando o Sr. Ministro do Trabalho anuncia a 
nova tabela que será assinada pelo Sr. Presidente 
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verificamos, com surprêsa, os salários atribuídos às 
diversas sub-regiões do Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. São os seguintes: 

"Paraná – 1ª a sub-região – Cr$ 4.300,00; 2ª 
sub-região – Cr$ 4.000,00; 3ª sub-região – Cr$ 
3.700,00. 

Rio Grande do Sul – 1ª sub-região – Cr$ 
5.200,00; 2ª sub-região – Cr$ 4.500,00. 

Santa Catarina – 1ª sub-região – Cr$ 3.850,00; 
2ª sub-região Cr$ 3.500,00; 3ª sub-região – Cr$ 
3.200,00". 

Sr. Presidente, consideramos baixa a tabela 
nos três Estados. Os trabalhadores riograndenses 
serão contemplados com um salário mínimo superior 
a cinco mil cruzeiros, os paranaenses com mais de 
quatro mil cruzeiros e os trabalhadores catarinenses 
com o irrisório salário de três mil e tantos e até 
mesmo de três mil e duzentos cruzeiros, verdadeiro 
salário de fome, se prevalecer essa tabela. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. SAULO RAMOS: – Com prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com os Estados 

da Bahia e Pernambuco ocorreu a mesma coisa. 
O nobre Senador Apolônio Salles a êsse 
propósito pronunciou brilhante discurso 
reclamando contra a base salarial do seu Estado. 
Aproveitei a oportunidade e, em aparte, também 
lamentei que a Bahia fôsse contemplada apenas 
com três mil e oitocentos cruzeiros na Capital. 
Pois bem, houve uma revisão – não sei se em 
Pernambuco também – e na capital da Bahia a 
base salarial se estabilizou em quatro mil e 
quinhentos cruzeiros. Estou até admirado não 
tenha havido revisão para o Estado de Santa 
 

Catarina pelo trabalho desenvolvido por V. Exa. junto 
ao Sr. Presidente da República, no sentido da 
elevação dos salários dos trabalhadores 
catarinenses porque em verdade o custo de vida 
dessa região não difere muito do Rio Grande do Sul 
e do Distrito Federal. Na Bahia por exemplo, é tão 
alto quanto o da Capital da República. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permita-me o 
nobre orador, mas o penúltimo salário mínimo fixado 
para os Estados do Sul do País colocava Santa 
Catarina numa posição bastante inferior no que se 
referia aos salários fixados para o Rio Grande do Sul 
e Paraná. Depois entretanto, de trabalhos 
empreendidos pela representação sobretudo 
trabalhista, do meu Estado, e pelo então Ministro do 
Trabalho, Senador Parsifal Barroso, conseguimos 
nessa penúltima fixação melhorar o salário mínimo 
para Santa Catarina. Agora estávamos na expectativa 
de que pudéssemos reajustar o novo salário, dentro 
daquele espírito de equanimidade a que V. Exa. se 
referiu para que os trabalhadores catarinenses 
tivessem um salário pelo menos justo senão igual ao 
fixado para o Rio Grande do Sul e Paraná. V. Exa. 
situa bem a questão. Parece-me, no entanto, que não 
houve atenção bastante, para dar aos trabalhadores 
catarinenses o salário justo que seria de se esperar. 

O SR. SAULO RAMOS: – V. Exa. disse muito 
bem. A esperança dos trabalhadores catarinenses, 
como a nossa, era de que o salário mínimo fôsse 
idêntico ao do Estado do Paraná. Tivemos mesmo 
oportunidade de apelar para o Sr. Ministro do Trabalho, 
presente o Sr. Presidente da Comissão de Salário 
Mínimo e formular apêlo a fim de que se elaborasse 
tabela mínima idêntica para essa região geoeconômica, 
que engloba os três Estados sulinos. Lamentàvelmente, 
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assim não está acontecendo quando se preconiza 
um salário mínimo para Santa Catarina que varia de 
Cr$ 3.850,00 a Cr$ 3.200,00. 

O Senador Lima Teixeira estranhou que para 
meu Estado não fôsse estabelecido salário mínimo 
idêntico ao de Salvador, de Cruzeiros 4.500,00, e 
nós do Sul ainda mais o estranhamos, porque temos 
consciência do desenvolvimento industrial e 
econômico de nosso Estado e porque o custo de 
vida é alto em nossa capital. 

Os industriais catarinenses, progressistas e 
evoluídos, pagam salário superior ao atual salário 
mínimo. Com a fixação salarial que se pretende, 
mais intensa será a migração dos nossos 
trabalhadores em busca de melhores salários. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Diante 
disso, não é o caso de lamentar mas de protestar 
contra essa orientação. 

O SR. SAULO RAMOS: – Coerente com V. 
Exa. e com o apoio do Senador Carlos Gomes de 
Oliveira, protesto veementemente contra a fixação 
dêsse salário mínimo, verdadeiro salário de fome, 
porquanto vem prejudicar a indústria do nosso 
Estado, colocar em inferioridade os nossos 
trabalhadores e causar dificuldades e 
desajustamentos às suas famílias. 

Lamento não estivesse no Ministério do 
Trabalho o Sr. Parsifal Barroso, porque outro  
teria sido o amparo dado aos trabalhadores do 
Brasil. 

Resta-nos a esperança de que o Sr. 
Presidente da República, atendendo ao apêlo que 
ora renovamos desta tribuna, decrete para Santa 
Catarina, salário mínimo nunca inferior a quatro mil e 
quinhentos cruzeiros. 

Deixo, assim, consignado nos Anais do 
Senado o meu veemente protesto, que em última 
instância o é da própria Bancada catarinense 
 

nesta alta Casa do Congresso Nacional. (Muito bem; 
muito bem ! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua o 
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. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para 
explicação pessoal o nobre Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (para explicação 
pessoal) (*): – Senhor Presidente, há dias, ocupou a 
tribuna do Senado o nobre representante do Estado 
de Alagoas, Senador Freitas Cavalcanti, para tratar 
de problema que, realmente, está a merecer do 
Govêrno Federal, tôda a atenção: o combate à 
esquistossomose. 

Referiu-se S. Exa. ao Professor Pirajá da Silva, 
eminente catedrático da Faculdade de Medicina da 
Bahia e um dos luminares da ciência, de renome 
internacional, que estaria sendo homenageado pela 
Reitoria da Universidade do Brasil naquele Estado. 
Tive, então, oportunidade de, aparteando o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti, declarar que o Govêrno 
da União precisava realmente intensificar o combate à 
esquistossomose, sobretudo no Nordeste, onde as 
populações rurais são as mais atingidas. 

Acabo de receber telegrama em que o Sr. 
Ministro da Saúde, Dr. Mário Pinotti, confirma o 
propósito de encetar essa campanha. 

Para que conste dos Anais, passo a ler o 
telegrama de Sua Excelência. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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«Senador Lima Teixeira – Senado Federal, 
Nesta. 

Parabens pelo oportuno aparte de V. Exa. ao 
discurso do Senador Freitas Cavalcanti. Comunico 
ao eminente amigo que oficializamos a entrega da 
medalha ao Professor Pirajá da Silva em 
homenagem a êste grande brasileiro. A luta contra 
a esquistossomose será intensificada no próximo 
ano. 

Cordiais saudações – a) Mário Pinotti». 
Sr. Presidente, faço votos de que, realmente, 

no próximo ano, o combate à esquistossomose seja 
realizado pelo Govêrno Federal. Como muito bem se 
expressou o nobre Senador Freitas Cavalcanti, 
torna-se imprescindível o combate sistemático a 
êsse mal, que tem dizimado grande parte da 
população rural brasileira, sobretudo no Município de 
Santo Amaro, no meu Estado, onde os trabalhadores 
da cana de açúcar são as maiores vítimas. 

Confio em que o Sr. Ministro da Saúde ao 
intensificar o combate à esquistossomose, inscreverá 
entre os grandes benefícios prestados por aquêle 
Ministério, mais êsse que acabará com um dos 
males que mais atingem o Nordeste. (Muito bem, 
muito bem!). 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Com a palavra o 
nobre Senador Coimbra Bueno, para explicação 
pessoal. 

O SR. COIMBRA BUENO (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, não pretendia voltar, 
hoje, a tratar do projeto que concede abono provisório 
aos servidores civis e militares e que ontem provocou 
calorosas discussões, ao ser votado em regime 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

de urgência urgentíssima, regime que poderíamos 
chamar, parodiando o passado, de «rôlha», quando 
aproveitado para a tramitação de projetos que não se 
enquadram bem nas finalidades para as quais foi 
instituído. 

Nenhum dos Senadores teve, na realidade, 
tempo suficiente para apreciar êste projeto, cujo 
custo e seus reflexos na economia nacional são 
desconhecidos. 

Votamos, como vem fazendo esta alta Casa 
do Parlamento Nacional, pràticamente, no escuro, e 
por vêzes até com base em dados manuscritos, 
entregues a Senadores nos corredores do Senado, e 
que no corre-corre das votações apressadas, mesmo 
transmitidos verbalmente, assumem foros de dados 
oficiais que alicerçam emendas e inovações, que 
mais tarde transformadas em leis são responsáveis 
pelas distorções, privilégios, injustiças e sobretudo 
tremenda sobrecarga para o Tesouro. O hábito que 
se está tornando corrente de assim votar medidas 
com reflexos econômicos transcendentais, poderá, 
um dia, conduzir a mau caminho, a própria evolução 
do regime democrático, em nossa terra. 

Não pretendia, ontem, ser mais realista que o 
Rei, mas em face do atropêlo da urgência 
urgentíssima, acabei sendo; o Rei, no caso é o P.S.D., 
acompanhado dos demais membros da Maioria. 

Sou independente e tenho mantido esta 
atitude, no Senado Federal, em virtude, mesmo, do 
meu ingresso na política, através de uma Coligação 
que me conduziu em primeiro lugar ao Govêrno do 
Estado de Goiás e mais tarde ao Senado  
Federal. Como independente, fui, ontem, mais 
realista do que o Rei. Procurei defender uma 
limitação que assegurasse a todos tranqüilidade por 
ocasião do Natal e Ano Bom; a nós parlamentares, 
ao País e ao contribuinte que paga impôsto e foi 
onerado por dois projetos votados, também, em 
regime de urgência urgentíssima, sem tempo 
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de serem apreciados em suas decorrências 
econômico-sociais. E também o fiz em consideração 
principalmente, ao funcionalismo federal, quer civil, 
quer militar, que mais do que qualquer outra classe, 
é interessado direto, na estabilidade do regime 
democrático. 

Hoje de manhã, ao vir para esta Casa, recebi 
um telegrama sintomático, dizendo que eu era contra 
as Fôrças Armadas. 

Tenho um passado de alguns anos de 
trabalhos privados neste País; um passado de 
Governador de Estado e também, de atuação no 
Senado, que responde pelas minhas palavras e pela 
minha atitude, ontem, no Parlamento Nacional, na 
defesa de um teto de doze bilhões de cruzeiros para 
abono ao pessoal da União e, não para aumento de 
vencimentos de funcionários públicos, assunto que 
não está em pauta no Congresso. 

Abono significa situação de emergência, dar 
aos menos assistidos pela fortuna o direito de levar 
para casa mais carne, mais cereais, enfim, 
alimentação que assegure o bem-estar da família. 

É isto que entendemos por abono provisório, 
às vésperas da votação do Plano de Classificação do 
Pessoal da União. 

Quanto aos enganos, à intriga possível ou 
ilações tendenciosas, resultantes de minhas palavras 
aqui proferidas ontem em relação às Forças 
Armadas, declaro que além de reservista, quando 
tive tempo nos meus lazeres de estudante tratei de 
matricular-me no C.P.O.R., onde terminei o curso 
que muito me honra, de «cabo atirador» do Exército 
Nacional. Mais tarde ao ingressar nesta Casa, 
também cogitei, em primeiro lugar, de matricular-me 
na Escola Superior de Guerra, onde me diplomei 
como estagiário da alta instituição que honra 
imensamente às Forças Armadas e o País. 

Tenho, portanto, também um  
passado de amor e dedicação à Pá- 
 

tria e às Fôrças Armadas. Isso no entanto, não 
significa deva eu concordar com o hábito que vem 
sendo instalado no Brasil, de sequer podermos 
discutir ou tocar, mesmo de leve em assuntos. 
relativos às nossas Fôrças Armadas. Ao contrário, 
entendo que tudo que diz respeito a assuntos 
militares, salvo os realmente secretos, devem ser 
debatidos às claras pelo Parlamento, pelos 
representantes do povo, devem ser do pleno 
conhecimento da Nação, e, não, receberem carimbo 
sistemático de «reservado», fazendo com que 
inúmeras matérias se resolvam à nossa revelia. 
Hoje, em têrmos de guerra, quem segue para a 
frente, junto com os generais, é o povo; quem sofre 
as primeiras conseqüências do embate de uma 
conflagração não são apenas as Fôrças Armadas, 
mas, tôda a Nação Brasileira. 

Assim, os temas de ordem militar devem ser 
discutidos no Congresso Nacional de igual para 
igual, e não votados de corrida quando dizem 
respeito aos altos interêsses públicos e das próprias 
Fôrças Armadas. 

Honro aos Generais, aos Almirantes, aos 
Brigadeiros, enfim a quantos têm amor à Pátria. Não 
concordo, porém com certos abusos que se verificam 
inclusive nos setores militares e, sobretudo, no do 
funcionalismo em geral dêste País. Pretende-se 
inaugurar um «Pequeno Brasil», isto é uma 
pequena ditadura de funcionários, de magistrados e 
mesmo oligarquias, daqueles que percebem dos 
Poderes Públicos, a ponto de impedir-nos de discutir, 
com tranqüilidade, o que interessa ao progresso, ao 
engrandecimento do País, e à estabilidade do 
regime. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Pondero ao nobre orador estar 
esgotado o tempo de que dispunha. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Antes de 
encerrar minhas palavras, desejo referir-me a V. Exa. 
  



– 538 – 
 
e às assessorias técnicas do Senado da República. 

Há cêrca de dez dias pedi audiência do grupo 
de assessores desta Casa, para uma emenda que 
figurou como perdida ontem neste plenário. Protesto 
perante V. Exa. Sr. Presidente. Aqui estão presentes 
muitos Senhores Senadores, testemunhas de que, 
na última votação e no último momento a emenda 
relativa ao teto de doze bilhões de cruzeiros anuais 
para o abono foi aprovada pelo Plenário do Senado 
Federal. 

Não pedi verificação da 2ª votação, porque no 
momento admiti ser contra o Regimento, mas o fato 
está gravado na consciência de cada um. A emenda 
foi aprovada; Vossa Excelência deu-a como 
rejeitada, e passou adiante no atropêlo da votação 
em regime especial de urgência urgentíssima. 

Como afirmei acima, há cêrca de dez dias 
solicitei a audiência, da Assessoria Técnica desta 
Casa, para estudo e se necessário o enquadramento 
do texto da referida emenda na legislação vigente 
para o pessoal da União, corrigindo qualquer êrro ou 
omissão. Mas a emenda não foi estudada pelos 
Assessores; um dos seus membros, encarregado de 
analisar, depois de prometer dados, por três vêzes 
não os deu e terminou, segundo soube, entrando em 
licença por trinta dias. Um outro, designado para 
substituí-lo, também não deu andamento ao assunto. 
Na última sessão e no último momento, redigi a 
mesma emenda, às pressas, manuscrita, e a 
apresentei à Mesa. Ao ser apreciadas pelas 
Comissões Técnicas do Senado, a Assessoria 
informou entre outras alegações, que a mesma não 
devia ser aprovada, porque poderia trazer 
embaraços ao projeto de classificação e não se 
enquadrava bem na legislação vigente etc. 

Sr. Presidente, reclamo contra o ocorrido, apesar 
de ser um dos admiradores dos Assessores Técnicos 
 

do Senado; mas cumpro um dever reportando-me ao 
fato aqui relatado porque o ponto de vista próprio dos 
Assessores, que coincidiu com o adotado pelas 
Comissões e pelo Plenário, poderá trazer – e peço a 
Deus que assim não aconteça – conseqüências 
desastrosas para a economia nacional e para a 
massa do funcionalismo público ludibriado. Reclamo, 
portanto, contra êsse pequeno ensaio de ditadura, ou 
omissão, dos Assessores da Casa quando seus 
pontos de vistas chocam com outros modos de ver 
as coisas, da parte de algum ou vários Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lamento informar ao nobre orador que 
o tempo de que dispunha já se esgotou há três 
minutos. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Senhor Presidente, 
peço apenas mais um minuto para terminar. 

Entendo, portanto, que todos os funcionários e 
Diretorias do Senado, como todos os servidores e 
Repartições do País são igualmente assessores do 
Congresso, porque a Constituição estabelece 
claramente a harmonia entre os poderes. É por isto 
que nenhum projeto deve transitar, sem dados 
concretos, oficiais, oriundos das Repartições 
Públicas competentes. 

Sr. Presidente, encerro minhas palavras, 
chamando a atenção para o assunto do teto de 
despesas com o abono que deve ser estudado pelas 
autoridades, pelos funcionários, quer civis; quer 
militares, e por todos aquêles que têm consciência 
dos seus deveres para com a Nação. 

Peço atenção para os dados constantes do Plano 
de Estabilização Econômica, que afirma já estar a União 
gastando 77 (setenta e sete) bilhões de cruzeiros  
com a rubrica pessoal; assim, com as emendas e 
inovações, feitas pelo Senado – em uma única  
sessão, deve ter sido largamente ultrapassado o limite 
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máximo suportável pelo Tesouro, para que o abono 
se torne efetivo, e não apenas um fator inflacionário 
e inóquo para o pessoal. 

Tenho quase certeza, quase, porque não 
dispomos aqui de elementos estatísticos precisos – 
que, ontem, o Senado aprovou benefícios, que 
resultam em se ultrapassar a casa dos cem bilhões 
como pessoal civil e militar, ativo e inativo. Peço a 
atenção de todos os responsáveis pelo País, e apelo, 
como fêz o nobre Senador Gilberto Marinho, para o 
Senhor Presidente da República, para a Assessoria 
do Senado, para o DASP e para todos os 
funcionários conscientes do País, no sentido de que 
observem se passou ou não de cem bilhões de 
cruzeiros para o pessoal da União, isto é, do limite 
de 50% de receita tributária, para despesas com 
pessoal, o que será realmente, situação ante a qual 
todos nós devemos ajoelhar e pedir a Deus proteção 
para a nossa Pátria em face de suas possíveis 
conseqüências. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
matéria em regime de urgência e que vai ser lida. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 678, DE 1958 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 1, 

de 1958, do Congresso Nacional. 
 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Resolução nº 1, de 1958, do 
Congresso Nacional, originário do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 24 de dezembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Públio de 
Mello, Relator. – Saulo Ramos. 

ANEXO AO PARECER 
Nº 678, DE 1958 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 1, 

de 1958, do Congresso Nacional, que dispõe sôbre o 
encerramento da 5º sessão legislativa extraordinária 
da 3º lesgislatura. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Artigo único. Consideram-se realizados os 

objetivos da convenção extraordinária do Congresso 
Nacional, feita pelo Presidente da República, em 
Mensagem nº 521, de 13 de dezembro de 1958, com 
a ultimação do processo legislativo referente ao 
Projeto de Lei (número 4.159, de 1958, na Câmara 
dos Deputados, e nº 234, do mesmo ano, no Senado 
Federal) que concede abono provisório aos 
servidores civis e militares do Poder Executivo e dos 
Territórios. 

Parágrafo único. Terminada a votação do texto 
definitivo do projeto, a ser encaminhado à sanção 
presidencial, as duas Casas encerrarão os trabalhos 
da sessão legislativa extraordinária instalada em 16 
do mês em curso. 

O SR. PRESIDENTE: – Antes de pôr em 
discussão a Redação Final do Projeto de Resolução 
nº 1, de 1958, quero esclarecer ao nobre Senador 
Coimbra Bueno que Sua Excelência está inteiramente 
equivocado. Na verificação de votação feita e 
procedida de acôrdo com o Regimento Interno, a 
Mesa tem maior possibilidade para contar os votos do 
que S. Exa. da poltrona que honra no Senado 
Federal. A verdade, infelizmente, é que a emenda de 
S. Exa. foi rejeitada, não só antes da verificação de 
votação, como por ocasião dela (Pausa.) 

Em discussão a Redação Final do Projeto de 
Resolução nº 1, de 1958 (Pausa). 
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Nenhum Sr. Senador pedindo a palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores, que aprovam a Redação 

Final, queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 149; de 1957, que concede isenção de direitos 
aduaneiros, impôsto de consumo e taxas 
alfandegárias para a importação pela Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, no Estado da 
Paraíba, de uma perfuratriz para poços tubulares, 
tendo Pareceres (números 666 e 667, de 1958) das 
Comissões: de Economia, favorável; de Finanças, 
favorável, com a Emenda que oferece, sob nº 1-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e a emenda de redação (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão (Pausa.). 
Encerrada. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda, 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA 
Nº 1-C 

 
Ao artigo 1º – 
Onde se diz: «...taxa de previdência social...» 
Diga-se: «...taxa de despacho aduaneiro...» 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 149, DE 1957 

 
(Nº 1.581-C-1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos aduaneiros, 

impôsto de consumo e taxas alfandegárias para a 
importação, pela Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, no Estado da Paraíba, de uma perfuratriz 
para poços tubulares. 

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

aduaneiros, impôsto de consumo e taxas 
alfandegárias, exceto a de previdência social, para a 
importação, pela Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, no Estado da Paraíba, por intermédio da 
firma International Sales Service, New York, U.S.A., 
de uma perfuratriz para poços tubulares, marca 
Encymus – Eric, modêlo nº 2, tipo percussão, 
equipada com tôrre de aço, motor Diesel, de 26 H.P., 
montada sôbre carrêta com 4 rodas, com o pêso 
bruto de 10.000 libras. 

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 

186, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cruzeiros 8.000.000,00, destinado a au- 
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xiliar despesas com a realização do II Campeonato 
Mundial de Basket-Bali Feminino, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 662, de 1958, da Comissão de 
Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queriam permanecer sentados. (Pausa) 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 186, DE 1958 

 
(Nº 3.619-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 8.000.000,00, destinado a auxiliar despesas 
com a realização do II Campeonato Mundial de 
Basket-Bali Feminino. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e  
Cultura, o crédito especial de Cr$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de cruzeiros), destinado a auxiliar as 
despesas feitas pela Confederação Brasileira  
de Basket-Ball na realização do II Campeonato 
Mundial de Basket-Ball Feminino, na cidade do  
Rio de Janeiro. 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 186, de 1958. 
 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. (Pausa). 
Nenhum Senador solicitando a palavra, 

declaro encerrada a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Esgotada a matéria da ordem do dia. 
Antes de encerrar a sessão, formulo votos 

para que o espírito de Natal derrame nos lares dos 
Srs. Senadores tôda sorte de felicidades. 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar os 
trabalhos. Designo para a sessão ordinária de sexta-
feira, 26 do corrente, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 170, de 1957, que cria a cadeira de Radiologia 
Clinica nas Faculdades de Medicina federais, tendo: 
Pareceres Contrários (ns. 645 e 649, de 1958) das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de Educação 
e Cultura; de Serviço Público Civil; de Saúde e de 
Finanças. 

 
Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 12 horas e 20 

minutos. 
 



14ª SESSÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 26 DE DEZEMBRO D 1958 
 

PRESIDENCIA DOS SENHORES APOLONIO SALLES, CUNHA MELLO, VICTORINO FREIRE E MATHIAS 
OLYMPIO 

 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Sylvio Curvo. 

João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos – (41). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista  
de presença acusa o comparecimento de 41 Srs. 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Segundo Suplente, servindo  
de 2º Secretário; procede à leitura da  
Ata da sessão anterior, que, posta  
em discussão, é sem debate  
aprovada. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a 
mesa, Expediente para leitura. 

A Mesa julga oportuno comunicar ao Plenário 
o recebimento, nos últimos dias, de mais quatro 
vetos presidenciais. 

Referem-se aos seguintes projetos: 

Nº 4.676-58 na Câmara e número  
31-17 no Senado, que prorroga a vigência  
da Lei nº 1.300 de 28 de dezembro de  
1950 (Lei do Inquilinato), e dá outras  
providências; 

Nº 2.448-57 na Câmara e número 227  
de 1957 no Senado, que autoriza a  
importação de automóveis para o serviço  
de transporte de passageiros, dispõe sôbre a venda 
de automóveis apreendidos, e dá outras 
providências; 
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Nº 2.347, de 1957, na Câmara e nº  
12, de 1958, no Senado, que eleva à 1ª  
categoria o Tribunal Regional do Trabalho  
da 4ª Região, cria Juntas de  
Conciliação e Julgamento, e dá outras  
providências, 

Nº 505, de 1955 na Câmara e nº 84,  
de 1957, no Senado, que regula o seqüestro  
e o perdimento de bens nos casos de 
enriquecimento ilícito, por influência ou abuso do 
cargo ou função. 

Em todos se trata de vetos pardais. 
Não sendo possível a realização na  

presente sessão legislativa com observância  
do prazo estabelecido no art. 45 do  
Regimento Comum, das sessões conjuntas 
necessárias à apreciação dêsses vetos, ficará  
a sua convocação para ser feita no próximo  
período de funcionamento do Congresso  
Nacional. 

O Sr. Apolônio Saltes deixa a cadeira  
da presidência, assumindo-a o Sr. Mathias  
Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Apolônio Salles, primeiro orador inscrito. 

O SR. APOLÔNIO SALLES (*): – Sr. 
Presidente Senhores Senadores, há poucos dias tive 
ensejo de ir a Pernambuco acompanhando S. Ex.ª o 
Presidente da República, que ia paraninfar a turma 
dos engenheiros civis da Escola Superior de 
Engenharia da Universidade do Recife. 

A ida do Chefe da Nação ao meu Estado sem 
dúvida que se reveste de alta significação. Verdade é 
que S. Exa. não foi oficialmente a Pernambuco, pois 
outras, seriam as homenagens que, receberia, às 
quais faz jus pelo que vem fazendo em benefício do 
País e, particularmente, de minha terra. 

 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

A visita de S. Exa. teve alto significado. 
Ensejou ao povo de Pernambuco ouvir de S. Exa., 
no extraordinário e vibrante discurso pronunciado na 
Universidade, seus pontos de vista, seu entusiasmo, 
e sua tenacidade no prosseguimento do Plano de 
Recuperação Econômica do País. 

Talvez pela primeira vez no Nordeste, o Chefe 
da Nação fêz a defesa calorosa, vibrante, da 
construção da rodovia Belém-Brasília. 

Com aquela sua eloqüência que arrebata, o 
Presidente da República mostrou a epopéia da 
engenharia brasileira no vencer as selvas 
amazônicas e construir, em mais de quinhentos 
quilômentros, em plena floresta, urna rodovia, que, 
em breves meses, será realidade. 

Sr. Presidente, de nada valeria tudo isso, se 
fôsse apenas salientar-se uma peça oratória do 
Presidente da República. Na verdade, o que eu 
desejo, desta tribuna; é demonstrar como os tempos 
são diversos; como hoje, se governa diferentemente 
o País; como as preocupações do Chefe dó 
Executivo estão sendo encaminhadas para um setor 
mais realista, na opinião pública brasileira. 

Confortou-me, sentir os aplausos da mocidade 
pernambucana às palavras de S. Exa. o Sr. 
Juscelino Kubitschek, quando. se referia às obras de 
significação econômica, que estavam sendo 
realizadas no Brasil; e essa, da Rodovia Norte-Sul, 
colheu a maioria das palmas da juventude estudiosa 
de minha terra. 

Sr. Presidente, o que se percebe o que vemos, 
o que sentimos é que, na verdade, a opinião pública 
está sequiosa de realizações, que tendam a 
instaurar, no Brasil, uma era de desenvolvimento 
econômico. 

Outrora – como disse, os tempos mudaram 
muito – outrora, quando o Chefe da Nação  
visitava um Estado, predominavam os assuntos 
políticos; até na maneira de recepcionar-se o 
Supremo Magistrado do País, ou um Ministro de 
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Estado, os cuidados eram de ordem política. 
Temia-se melindrar um outro chefe político, pela 
ausência de um convite aprimorado; temia-se que as 
manifestações das ruas fôssem menos calorosas 
num Estado do que noutro; temia-se, até, que o ruído 
ou a sonoridade das bandas de música fôssem 
menos esmerados nas recepções oficiais. 

Agora – devo dizer – voltei confortado. O que 
mereceu aplausos, no discurso de S. Exa., foi, 
simplesmente, a revelação de urna obra 
administrativa. Parece que o povo de Pernambuco – 
e isso se observa em todos os Estados parece que o 
povo brasileiro está cansado das controvérsias 
políticas, quando elas não servem para impulsionar, 
concretizar, solidificar um programa, de realizações 
consentâneas com as necessidades econômicas do 
País. 

Sr. Presidente, afirmei, há pouco, que, em 
Pernambuco, êsse fato tinha grande significação; 
porque estou convencido, também, de que, malgrado 
dizer-se que ali se encontra a virulência da política 
brasileira, o que lá se vê é uma encruzilhada 
econômica, em que todos procuram a saída e em 
que as saídas são realmente. difíceis, são obstáculos 
às, aspirações de muita gente. 

Asseverei, outro dia, desta tribuna, que há, em 
Pernambuco, um problema peculiar, que talvez não 
se encontre em outras unidades da Federação: é a 
densidade populacional cada vez mais crescente, 
numa área em que as dificuldades de ordem 
climática são acentuadas, como talvez em nenhuma 
outra região do Território Brasileiro. 

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

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com prazer. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Tive oportunidade 

de participar da viagem a que V. Exa. acaba de se 
 

referir, quando, juntamente, assistimos à cerimônia 
da colação de grau dos formados pela Faculdade de 
Engenharia de Pernambuco. Entusiasta, como o 
nobre colega, da construção da Estrada Norte-Sul, 
senti satisfação idêntica ao ouvir o orador oficial da 
turma proferir discurso capaz de figurar entre as 
melhores peças oratórias em tôrno dos problemas 
fundamentais da nacionalidade, em especial de 
Brasília e de Pernambuco. Velho professor, 
acostumado a cerimônias em que os floreios 
intelectuais predominam, verifico, com alegra que os 
jovens estudiosos encaminham os pensamentos 
para plano diferente, considerado, há poucos anos, 
como secundário: o dos problemas técnicos do País. 
Proferir discurso técnico significava, há anos, 
desobedecer às praxes das festividades de colação 
de grau. Como V. Exa. bem ressalta, a mocidade 
afasta-se um pouco dos problemas românticos e 
aproxima-se da objetividade. Os engenheirandos de 
Pernambuco e todos os jovens do Brasil, 
encaminham os pensamentos para rumos práticos 
como o do aproveitamento das riquezas e 
possibilidades econômicas do Brasil. Trago, pois, 
meu aplauso à mocidade pernambucana, que me 
encheu de entusiasmo e ao discurso do Presidente 
da República, todo êle vazado no mais profundo 
realismo. Surpreendeu-nos S. Exa. com a 
preciosidade de sua memória, ao alinhar algarismos 
e fatos, com autenticidade notável. Agradeço, ainda, 
a amável e hospitaleira acolhida que os 
pernambucanos dispensaram àqueles que embora 
forasteiros, são amigos do Nordeste, no qual 
repousa a nossa esperança, como repousa nossa 
crença na estrada que é a salvação da Amazônia. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – O aparte do 
nobre Senador Mourão Vieira, que presenciou a 
formatura dos, engenheirandos de Pernambuco, 
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ilustra, com autoridade, meu discurso. 

Sr. Presidente, há, em Pernambuco, um 
problema peculiar: a população do Estado de quatro 
milhões de habitantes, se apinha quase tôda no 
litoral, onde a densidade vai a perto de duzentos 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Pois bem, uma população assim exige  
meios de produção; exige condições de produzir; 
exige condições de vida; exige salários e  
exige mercados. Portanto, quando um Presidente  
da República tem como obsessão o desenvolvimento 
econômico do País, para, Pernambuco a visita  
de homem como êsse é uma bandeira de 
esperanças. Sentem-se os pernambucanos;  
agora, com razões de sobejo para, pedir S. Exa.  
não permita que qualquer nuciativa econômica  
local venha a fracassar por falta dos recursos 
previstos em Orçamento ou dos recursos 
condicionados nos regulamentos das instituições; de 
crédito. 

Preciso exemplificar melhor a razão desta 
minha frase: Todos nós – Deputados ou  
Senadores de Pernambuco – temos tido o  
cuidado de incluir, no Orçamento, recursos  
para execução do Plano de expansão da rede  
de fôrça da Cachoeira de Paulo Afonso nos 
municipios pernambucanos; recursos para  
instalação de linhas de alta tensão nas  
diversas regiões; recursos para que a Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco possa levar a sua 
mercadoria, que é o quilowatt,ao grande interior do 
Estado. 

Acontece, – e com pesar afirmo-o – que 
muitas vêzes êsses recursos não são aplicados, ora 
porque não liberados nos Planos de economia 
traçados ou sonhados pelo Departamento 
Administrativo do Serviço Público, ora porque 
também a própria Companhia, Hidrelétrica do São 
Francisco se descuida; desinteressa-se, de aplicar 
as verbas. Conforme, certa vez, um funcionário de 
alta categoria daquela emprêsa me informou, tratan- 
 

do-se de pequenas quantias, destinadas a pequenos 
Planos, há certa despreocupação por parte da 
companhia, que só se interessa ou se interessa 
principalmente pela realização dos grandes Planos 
de Eletrificação: 

Para nós de Pernambuco, essa atitude 
representa o desconhecimento total de como, na 
região, não raro, as pequenas iniciativas têm 
grandes significação. 

Há, ainda, o problema dos Planos, 
Rodoviários, que não se integram no grande Plano 
Rodoviário Nacional, mas que têm alta importância 
para o meu Estado, pela sua população adensada. 

Contarei, a propósito, episódio que se, passou 
durante minha campanha política. Visitando cidade 
distante da chamada Capital do Nordeste, Caruaru, 
apenas pouco mais de uma hora de automóvel, 
gastei mais de três, por causa de um pequeno 
trecho, que as chuvas torrenciais, próprias das zonas 
tropicais e subtropicais, haviam estragado em uma 
noite. 

Essa pequena rodovia não se integrava no 
Sistema Rodoviário Nacional – pelo qual todos, 
lutamos – mas seria, sem dúvida, uma inversão 
indispensável, necessário investir, consertá-la para o 
funcionamento do grande sistema rodoviário, 
aprovado pelo Congresso. 

Não é possfvel, Sr. Presidente, planejar 
economia nos Estados, com as concepções teóricas 
poucas vêzes acertadas, mas, quase sempre, falhas, 
concebidas e traçadas na Capital da República, na 
feérica Cidade do Rio de Janeiro. 

Por isso, acredito que, se, o Chefe da Nação, 
visitando os Estados, o econômica, deixando ,até de 
parte, as suas preocupações políticas, poder-se-á ter 
garantia de que, um faz com essa obsessão de 
ordem dia, as nossas inquietações locais atingirão 
os, altos Conselhos da República, e terão, enfim, o 
remédio necessário, que só pode ser despachado 
nessa farmácia coletiva da enferma Nação – a 
Capital da República. 
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Sr. Presidente, as palavras que profiro – 
quenão são bem um discurso, mas apenas 
considerações – são para, transmitir ao Senado a 
impressão magnífica que me causou a presença do 
Sr. Juscelino Kubitschek em Pernambuco, assim 
como, o que me conforta, o entusiasmo que me 
despertou a mocidade estudantil de minha terra. 
Compreende ela o esfôrço enorme do Chefe da 
Nação de sair do Rio de Janeiro; para, 
especialmente, paraninfar uma turma de moços. Na 
solenidade de formatura pronunciou discurso do qual 
nem ao menos a moldura era política, porque 
conteúdo e forma eram integralmente o pensamento 
de um batalhador pela grande e imensa batalha de 
recuperação econômica do País. (Muito bem! Muito 
bem!). 

 
Durante o discurso do Sr. Apolônio Salles, o 

Sr. Mathias Olympio deixa a cadeira da Presidência, 
assumindo-a o Sr. Victorino Freire. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 
segundo orador inscrito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
antes de tratar do assunto que me traz, à tribuna, 
congratulo-me, como integrante da Bancada do 
Partido Trabalhista Brasileiro, com o Chefe da 
Nação, Dr. Juscelino. Kubitschek de Oliveira, com o 
Vice-Presidente da República, Dr. João Goulart; e 
em o Sr. Fernando Nóbrega, Ministro do Trabalho, 
pelo fato auspicioso de terem sido ontem decretados 
os novos níveis salariais. 

A providência foi acertada. Com o alto custo. 
da vida, não, era possível continuarem os 
trabalhadores a perceber salários tão ínfimos. 

Sr. Presidente, é natural  
estenda minhas sinceras congratulações 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ao operariado brasileiro. Graças aos  
esforços ingentes do Vice-Presidente da  
República, conseguiram a fixação dos novos,  
níveis salariais acima dos indicados pelos  
cálculos atuariais. Em. verdade, muitas  
comissões de salário mínimo, nos Estados,  
não concluíram os trabalhos nem se  
julgaram capacitadas para apresentar o resultado 
dos cálculos; atuariais indispensáveis à fixação da 
base dos novos salários mínimos. 

Sr. Presidente passo ao assunto que me 
trouxe à tribuna. 

Em 7 de novembro último  
apresentei requerimento em que solicitava 
informações do Sr. Ministro das Relações  
Exteriores sôbre as razões pelas quais  
não estava em execução o Convênio de Amizade e 
Consulta firmado entre o Brasil e Portugal. 

Louvo, o Sr. Ministro Negrão de Lima  
que, dentro do prazo regulamentar, atendeu ao meu 
requerimento, prestando as informações que  
eu necessitava para também esclarecer os que se 
interessam pela execução dêsse  
Convênio, cujos resultados serão úteis aos dois 
países. 

A repercussão dêsse tratado segundo se 
depreende do noticiário da imprensa local e,  
dos jornais portugueses editados no Brasil e nas 
aldeias de Portugal, foi apreciável. Ainda  
ontem recebi carta de um amigo de  
Portugal, enviando-me recorte da «Voz de  
São Thomé», jornal editado na aldeia de São  
Thomé e Príncipe, no qual se transcreve a notícia do 
pedido de informações ao Sr. Ministro das Relações 
Exteriores sôbre o referido Convênio. 

Sr. Presidente, tenho em meu poder  
a resposta do Sr. Negrão de Lima pela  
qual se verifica não caber ao Brasil a 
responsabilidade que lhe atribuíam. 

O item 1º do meu requerimento estava assim 
redigido. 
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«Existe alguma iniciativa, no sentido de ser 
denunciado o Convênio Luso-Brasileiro de Amizade 
e Consulta, firmado entre o Brasil e Portugal em 16 
de novembro de 1953 e ratificado pelos Parlamentos 
das Altas Partes Contratantes, conforme o Decreto 
nº 36.775, de 13 de janeiro de 1955»? 

Respondeu Sua Excelência: 
«O artigo IX do Tratado de Amizade e. 

Consulta entre o Brasil e Portugal, específica, in fine, 
que o mesmo «entrará em vigor, imediatamente após 
a troca das ratificações, pelo prazo de dez anos, 
prorrogáveis sucessivamente por períodos iguais, se 
não fôr denunciado por qualquer das Altas Partes 
Contratantes com três meses de antecedência». 
Nessas condições, havendo a troca dos instrumentos 
de ratificação se verificado em 4 de janeiro de 1955; 
seria prematura, antes de 1964, qualquer iniciativa 
visando à sua denúncia». 

No segundo e terceiro itens, Sr. Presidente, eu 
solicitava as seguintes informações: 

«2º – Quais os membros nomeados para 
integrar, a Comissão Especial encarregada de 
regulamentar a execução dêsse instrumento 
diplomático? 

3º – Qual a data em que foi nomeada essa 
Comissão regulamentadora quantas reuniões a 
mesma já realizou e em que data; e em que número 
do «Diário Oficial» foram publicadas as Atas ou 
ementas dessas reuniões» ? 

A resposta a êsses quesitos está assim 
redigida: 

«Pelo Decreto nº 37.374, de 23 de maio de 
1955, o Poder Executivo estabeleceu uma Co- 
 

missão brasileira (Comissão Nacional para a 
Aplicação do tratado de Amizade e Consulta entre o 
Brasil e Portugal), composta por representantes de 
todos os Ministérios e do Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, sob a presidência do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
destinada a estudar as medidas que se tornassem 
necessárias para efetiva aplicação do Tratado. Essa 
Comissão reuniu-se de março a maio de 1957 e seus 
estudos foram submetidos à alta apreciação do 
Senhor Presidente da República, tendo sido 
encaminhada ao Govêrno português igualmente 
cópia dos trabalhos realizados». 

Perguntava eu, no item 4º: 
«Quais as providencias preliminares tomadas 

pelo Ministério das Relações Exteriores no sentido 
de preparar a execução do aludido Convênio»? 

Explica o Ministro das Relações Exteriores: 
«No entanto, a 11 de junho de 1957, por 

ocasião da visita ao Brasil do Presidente da 
República Portuguêsa, decidiram os Governos dos 
dois países estabelecer uma Comissão Mista Brasil-
Portugal, por Declaração Conjunta assinada naquela 
data pelo Presidente Kubitscheck de Oliveira e 
Craveiro Lopes, com a finalidade de estudar e 
coordenar os resultados das Comissões que, no 
Brasil e em Portugal, se encarregaram de apreciar as 
modificações a serem eventualmente introduzidas na 
legislação vigente em cada um dos Estados 
Contratantes». 

«Na mesma data, ou seja a 11 de junho de 
1957, o Poder Executivo baixou o Decreto nº 4.662, 
extinguindo a comissão criada pelo Decreto núme- 
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ro 37.374, e estabelecendo uma outra, de caráter 
estável com a denominação de Comissão 
Permanente para a Aplicação do Tratado de 
Amizade e Consulta entre o Brasil e Portugal 
(CTAP). Em seguida, por Decreto de 14 de outubro 
de 1957, foram nomeados os membros efetivos e 
suplentes da nova Comissão». 

Sr. Presidente, como se verifica, surgiu outra 
Comissão que não era mais aquela de 1955. Em 
1957, após a visita do Presidente de Portugal, o 
Presidente Juscelino Kubitschek resolveu criar 
Comissão Permanente para Aplicação do Tratado de 
Amizade e Consulta entre os dois Países. Nomeou 
seu presidente o Embaixador José Carlos de 
Macedo Soares, na oportunidade Ministro das 
Relações Exteriores do Brasil, e membros efetivos os 
Srs. Doutor José Vieira Coelho, Capitão de  
Mar-e-Guerra Edgard do Valle Serra Pereira,  
Coronel Pedro Geraldo de Almeida, Ministro  
de Primeira classe Odette de Carvalho e  
Souza, Doutor Hermar Wanderley, Doutor Libero 
Osvaldo de Miranda, Doutor Ascânio de Faria, 
Doutor Pedro Calmon Moniz Bittencourt, Doutor 
Antônio Baptista Bittencourt, Tenente-Coronel 
Aviador Alberto Costa Mattos, Doutor Raymundo 
Augusto de Castro Moniz de Aragão e Doutor 
Affonso Agapito da Veiga. 

Foram, igualmente, designados suplentes. 
Continua a explicação do Ministro: 
«A Comissão Permanente reunir-se-á quando 

houver necessidade, pois do lado brasileiro já estão 
concluídos os estudos preliminares para a aplicação 
do Tratado». 

No item 5º eu perguntava: 
Qual a data estabelecida para a conclusão  

dos trabalhos dêsse órgão regulador, de par- 
 

te do Govêrno de Portugal? Existe alguma 
solicitação no sentido de ser protelada a execução 
dêsse convênio? 

A resposta do Ministro das Relações 
Exteriores é a seguinte: 

«Não havia data fixa, mas esperava-se que, 
de um lado e de outro as respectivas Comissões 
terminassem os trabalhos preliminares antes da 
visita do Presidente de Portugal ao Brasil, em 1957. 
Todavia, as conclusões a que chegou a Comissão 
Lusitana não mereceram aprovação do Presidente 
do Conselho de Ministros de Portugal. Doutor 
Oliveira Salanar, que recomendou à mesma 
proceder novamente ao estudo da matéria; em bases 
mais amplas». 

Sr. Presidente, por aí se verifica bem que o 
Govêrno Brasileiro não é o responsável pelo 
retardamento da execução do Tratado. Primeiro 
discordou a Comissão Lusitana, encarregada de 
emitir parecer sôbre o assunto, especialmente, a 
regulamentação, em seguida o Presidente do 
Conselho de Ministro Dr. Oliveira Salazar divergiu do 
trabalho apresentado por aquêle órgão, negando-lhe 
aprovação. 

Essas as razões pelas quais não foi, até hoje, 
executado o tratado. 

Diz ainda o Ministro Negrão de Lima em 
resposta ao item 6º assim formulado: 

De parte do Govêrno da República de Portugal 
existe alguma solicitação no sentido de ser protelada 
a execução dêsse Convênio? 

«O Govêrno de Portugal não fêz nenhuma 
solicitação nesse sentido e a Comissão Nacional 
Lusitana já reiniciou o estudo das modificações a 
serem introduzidas na legislação daquele país, para 
fins de aplicação do Tratado». 
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E concluiu: 
«Recentemente, aliás, Embaixador de 

Portugal junto ao Govêrno brasileiro, Senhor Manuel 
Rocheta, deu conhecimento ao Itamarati das  
novas bases que norteiam as atividades  
da Comissão Lusitana, prevendo-se assim,  
para muito breve o prosseguimento da tarefa  
de regulamentação do Tratado de Amizade e 
Consulta». 

Sr. Presidente, dadas estas explicações, 
formulo, da tribuna; apêlo ao Ministro  
Negrão de Lima e também ao  
Embaixador de Portugal no Brasil para que 
promovam entendimentos no sentido de encontrarem 
quanto antes uma fórmula para aplicação dêsse 
Tratado. 

Não é possível se aguardem dez anos para 
dar-lhe sentido prático. 

Não admito – e nem acredito o  
aceite o Itamarati, – se espere tanto tempo para 
executar Convênio que contribuirá para o 
estreitamento das relações de amizade, o  
bom entendimento e a compreensão entre êsses 
dois países. Conforme acentuei, o interêsse 
despertado pelo Tratado é tão grande, que até 
mesmo numa aldeia se notícia o fato e se pede 
urgente solução. 

Sr. Presidente, reafirmo meus propósitos  
de ver executado êsse Tratada de Amizade e 
Consulta no menor prazo possível, a fim de 
estabelecer-se melhor entrosamento entre o Brasil e 
Portugal. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo prazer. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – O que V. 

Exa. está exprimido não significa só um pensamento 
pessoal, mas do Senado e de todo o povo brasileiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço o aparte 
com que me honra o nobre representante de 
Alagoas. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Attílio Vivacqua, terceiro orador inscrito. 

Lembro a V. Exa. que dispõe apenas de dez 
minutos da hora do Expediente. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (pronuncia o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, na ação 
proposta por Minas Gerais contra o Estado do 
Espírito Santo, visando a declarar a inexistência ou 
ineficácia do laudo do Serviço Geográfico do 
Exército, proferido em 1941, e fixar; de acôrdo com a 
pretensão mineira, o limite entre os dois Estados, o 
ilustre Procurador Geral da República, Dr. Carlos 
Medeiros Silva, emitiu parecer sôbre a causa, 
amplamente divulgado pela imprensa. S. Exa., 
consultando seu fôro íntimo, entendeu que não 
caberia seguir o exemplo dos eminentes Ministros da 
terra montanhesa que se julgaram impedidos de 
funcionar no apaixonante feito. Tampouco se ateve 
S. Exa. à consideração sôbre juízo temerário 
daqueles que vêem no Procurador Geral da 
República o agente supremo do Poder Executivo. 
junto ao Poder Judiciário. Talvez os seus insopitáveis 
sentimentos de amor à gleba natal tenham 
preponderado sôbre essa consideração. Queremos 
fazer justiça aos propósitos do Presidente Juscelino 
Kubitschek, por êste, tantas vêzes reiterados, de 
aguardar e respeitar com absoluta imparcialidade o 
julgamento da Suprema Côrte. O ilustre Procurador 
Geral manifestou-se pela procedência da referida 
ação e pela improcedência da respectiva 
reconvenção. Não enfrentou todavia, o ilustre  
jurista, com, a inteligência e cultura que seria  
capaz, a tese apoiada por jurisconsultos do por- 
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te de Pontes de Miranda, de Levi Carneiro, de 
Eduardo Espínola, de Carlos Maximiliano, de Carlos 
Xavier Paes Barreto e de J.M. Carvalho Santos, em 
notabilíssimos pareceres, em que evidenciaram que 
o Serviço Geográfico do Exército, no exercício da 
função do art. 184, § 2º da Carta de 1937, era 
entidade independente de única e última instância de 
competência exclusiva, originária, indelegável, 
inavocável para definir, averiguar e apreciar os atos, 
fatos e demais circunstâncias caracterizadoras da 
posse jurisdicional eccercida pelos Estados na forma 
do referido art. 184, e, portanto, para estabelecer, na 
conformidade dessa posse, em solução ou decisão 
soberana e irrecorrível, a linha divisória entre as 
unidades interessadas. Por êsse irrefutável ponto de 
vista, propugnamos desde a primeira hora, 
sustentando a desnecessidade da aprovação, e, isto; 
em agôsto de 1945, em entrevista concedida à 
imprensa do Rio, antes de sermos investidos no 
mandato de Senador do Estado do Espírito Santo. 
Na Constituinte de 1946, e já então sob a égide da 
autoridade daqueles mestres do Direito, examinamos 
e desenvolvemos essa tese, em longo discurso 
pronunciado em 30 de junho de 1946. O  
Espírito Santo não pretende a revogação do laudo, 
de 1914. O que defendemos é a linha, divisória pela 
Serra dos Aimorés; conforme decidiu o Serviço 
Geográfico do Exército, que a caracterizou; e lhe fêz 
o levantamento, e, em obediência ao art. 184  da 
Carta de 1937, aplicou o princípio de posse 
jurisdicional. dos Estados sôbre a zona fronteiriça. 
Trata-se, de decisão soberana e irrecorrível, como 
dissemos, e assim, insuscetível de homologação 
pelo Congresso Nacional e, muito menos, pelo Poder 
Executivo. 

S. Exa. repudia a regra de ouro do Estatuto de 
1937 – a do artigo 187 – a qual, segundo Pontes de 
Miranda, só ela justificaria o advento do Estado 
Novo. E concluiu, sem maior exame dos parece- 
 

res daquela douta plêiade, de juristas, já referida, 
que a magna decisão do Serviço Geográfico do 
Exército, um dos mais lúcidos e seguros estudos 
sôbre o assunto não passa de uma simples opinião 
ou sugestão de seus signatários. 

Sr. Presidente, nestes últimos e vertiginosos 
dias de nossa sessão legislativa, não tive 
oportunidade de apreciar os, diversos aspectos do 
parecer do ilustre Sr. Procurador Geral da República. 
Com à devida homenagem a S. Exa. a quem presto 
o tributo da mais alta admiração, limito-me a estas 
ligeiras palavras, devendo, ao retomarmos os nossos 
trabalhos na sessão extraordinária em janeiro, 
oferecer nossa modesta, mas, incisiva critica ao 
parecer de S. Exa., quando teremos ensejo de 
debatê-lo com a amplitude que êle exige. A causa se 
acha, entregue ao Pretório Excelso, tendo como 
Relator um de seus mais preclaros juízes, o Ministro 
Ari Franco. O povo espírito-santense espera, pois, 
confiantemente; a justa, decisão consagradora, dos 
direitos de nosso, Estado, assegurados no laudo do 
Serviço Geográfico do Exército. Estamos no ponto 
alto e decisivo de uma batalha juridica, que não pode 
reabrir, feridas, nem ser pelejada dentro das 
muralhas do regionalismo impatriótico. Mais do que 
nunca, nesta hora de tantas divisões, deve, orientar-
nos o espírito de compreensão e brasilidade, que 
sempre animou as coletividades mineira e capixaba. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento do nobre Senador Filinto Müller. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 614, DE 1958 

 
Tendo em vista, que o Senado já ultimou o 

estudo dos projetos para cuja aprovação foi 
convocada a presente sessão legislativa e que 
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não existem matérias de natureza relevante com a 
instrução completa para deliberação do Plenário, 
requeiro, nos têrmos do art. 124, letra e, do 
Regimento Interno, que esta Câmara não realize 
sessões nos dias 29 e 30 do corrente mês. 

Sala das Sessões, 26 de dezembro de 1958. - 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: - De conformidade com  
o que.deliberou o Plenário, o Senado: só voltará a 
reunir-se no próximo dia 31. 

Sôbre a mesa, uma comunicação do nobre 
Senador Ezechias da Rocha. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 
Em 26 de dezembro de 1958. 
Senhor Presidente: 
Achando-se ausente desta Capital o Senhor 

Senador Ruy Carneiro, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar-lhe substituto temporário na 
Comissão de Redação, na forma do disposto no art. 
39, § 2.º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Ezechias da Rocha. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador João Villas boas  
Continua a hora do Expediente. 
Tem apalavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho quarto orador inscrito. 
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 

discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente. Publicado. 

O SR. MOURAO VIEIRA: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

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

O SR. MOURAO VIEIRA (para explicação do 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
pedi a palavra apenas para dar conhecimento à 
Casa das Resoluções da VI Semana Ruralista do 
Amazonas, realizada no Município de Benjamim 
Constant, na fronteira com o Peru, e que são as 
seguintes: 

Os participantes da; VI Semana Ruralista, do 
Amazonas, realizada em Benjamim Constant no, 
periodo de 5 a 12 de dezembro de 1958, organizada 
pelo Ministério da Agricultura através da Inspetoria 
Regional de Fomento Agrícola e Serviço de 
Informação Agrícola, assim como pela Prelazia 
Apostólica do Alto Solimões e Prefeitura Municipal de 
Benjamim Constant; deliberaram nessa assembléia, 
onde momentosos assuntos foram ventilados, e 
debatidos em benefício desta :região fronteiriça, .que 
se apelasse para o Exmo.: Sr. Doutor., Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, muito digno Presidente da 
República, no sentido de: recomendar o atendimento 
das seguintes medidas importantíssimas para o 
nosso burgo 

a) À Superintendência do Serviço Especial de: 
Saúde Pública (SESP) para que o moderno hospital 
que essa organização mantém nesta cidade seja 
dotado de mais um médico, para sua maior 
eficiência. 

b) Ao Ministério da Agricultura para mandar 
instalar, em convênio com a Prelazia Apostólica do 
Alto Solimões um artesanato agrícola na cidade de 
Benjamim Constant, para abrigar e melhor instruir os 
filhos de agricultores, dando maior impulso ainda ao 
desenvolvimento agrícola que ora se observa. 

 
__________________ 
(*) – Não fói revisto pelo orador. 
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c) Ao Ministério das Relações Exteriores para 
mandar reinstalar o nosso Consulado na vizinha 
cidade de Letícia, Colômbia, para maior 
estreitamento das nossas relações com as 
repúblicas. vizinhas e defesa dos interêsses de 
numerosos brasileiros que lá vivem. 

d) Ao Departamento de Comércio Exterior, 
para ultimar, com a possível brevidade, a 
regulamentação do comércio de fronteira, medida 
que será de grande objetividade para toda esta 
região. 

e) Ao Ministério da Guerra para  
estudar a conveniência de dar autonomia 
administrativa à 7ª Companhia de Fronteira, 
sediada em Tabatinga, já que a mesma  
está subordinada ao 9º Pelotão de Fronteira, 
instalado no estirão do Equador, no Rio  
Javari. 

Benjamim Constant, 12 de dezembro de 
1958.(Assinados – D. Joaquim de Lange, Bispo 
Prelado de Tefé: – Monsenhor Frei Pio de Casa 
Catalde; Vigário Capitular da Prelazia Apostólica do 
Alto Solimões. – Antônio de Souza Braga, Prefeito 
Municipal de Benjamim Constant. 

Como se vê, são, pontos capitais, que  
não precisam ser esplanados pois todos sabem 
quão necessárias se tornam essas providências 
para melhor situar esta fronteira que vem vivendo 
dias atribulados com a constância e de ataques 
de bandoleiros que estão desarticulando a 
produção. 

A regulamentação do comércio de fronteira 
e a criação da Zona Franca em Manaus deverão 
merecer a constante atenção da representação 
federal do nosso Estado pois muito reflexo  
terão nesta região para não dizer em todo o 
Estado.» 

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

O SR. CAIADO. DE CASTRO: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 

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

O SR. CAIADO DE CASTRO (para explicação 
pessoal (*): – Sr. Presidente, ao chegar, hoje, a esta 
Casa, recebi apêlo de servidores aposentados por 
serem portadores de moléstia grave. 

Sr. Presidente, como sabem Vossa Exª. e o 
Senado, segundo a lei, moléstias graves são as 
contagiosas, ou aquelas que exigem não só o 
afastamento total do doente, como assistência imediata 

Surgiu, então, com referência aos militares, o 
seguinte problema: 

O Congresso votara lei, mandando dar aos  
reformados, determinada gratificação na base da 
metade dos vencimentos na ativa. O Presidente da 
República, estudando o assunto e atendendo às 
reclamações,mandou pagar-lhes de acôrdo com a 
Lei nº 2.283, de 9 de agôsto de 1954, os dois abonos 
no valor integral. O Tribunal de Contas, porém, 
entendeu que não se deveria proceder da forma 
determinada pelo Chefe do Govêrno. 

Os interessados, recorreram então ao 
Supremo Tribunal Federal, e êste concedeu-lhes 
mandado de segurança, que o Tribunal de Contas se 
recusou a cumprir. 

Um jornal desta Capital publicou o brilhante 
parecer do Consultor Geral da República, vazado 
nos seguintes têrmos: 

«Na exposição dirigida ao Chefe do Govêrno, o 
Exmo Sr. Ministro da Marinha apresenta à eminente 
decisão governamental a questão do Abono Militar e da 
Gratificação de Guarnição Especial, a serem pagos a 
oficiais que se reformam por moléstia grave 
espeçificada em lei. 

 
__________________ 
(*) – Não foi rcuislo pelo orador. 
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De acôrdo com decisão do Exma. Sr. 
Presidente da República, aprovando parecer desta 
Consultoria Geral, o referido abono e a gratificação 
mencionada que não eram, passaram a ser 
incorporáveis, na base de 50%, por fôrça da Lei. nº 
2.283, de 9 de agosto de 1954. (Parecer n.º 197-Z, 
Diário Oficial de 11 de fevereiro de 1957, pág. 
3.189). 

O. Supremo Tribunal entendeu, entretanto, no 
Mandado de Segurança nº 4.637, de que foi Relator 
o Exmo. Sr. Ministro Ribeiro da Costa, que a 
gratificação e o abono deveriam ser pagos pelo mais 
alto valor e não pela metade, aos militares, na 
inatividade quando se reformam por acidente em 
serviço ou moléstias graves especificadas em lei. 

Em face dêsse pronunciamento do mais alto 
Tribunal do País, embora ratificando divergência, 
concluiu a Consultoria Geral da República, ao ensejo 
de reexame do assunto a pedido de interessados, 
que o princípio esposado pela decisão judiciária se 
estendesse a todos os casos de reforma de militares, 
nas condições assinaladas. Êsse pronunciamento 
merecera a aprovacão do Exmo. Senhor Presidente 
da República (despacho e parecer no Diário Oficial 
de 28 de dezembro de 1957; pág. 28.978). 

Acontece que o Egrégio Tribunal de Contas 
tem denegado registro de reforma de oficiais, com 
extensão do valor do abono e da gratificação de 
guarnição especial como decidira o Supremo 
Tribunal Federal. Veja-se como, em sua exposição, o 
Exmo. Senhor Ministro da Marinha, relata o assunto: 

Em cumprimento ao despacho de Vossa 
Excelência, datado de 28 de dezembro do ano 
 

próximo findo, aprovando o Parecer nº 355-Z de 27 
do mesmo mês, do Senhor Doutor Consultor Geral 
da República, este Ministério vem incluindo nos 
proventos dos militares reformados por moléstia 
grave especificada em lei, ou acidente em serviço o 
Abono Militar e a gratificação de Guarnição Especial 
pelo mais alto valor; embora não se convencem do 
do acêrto da decisão do Colendo Tribunal Federal, 
concluiu a Consultoria Geral por sua aplicação a 
todos os militares nas condições dos beneficiados 
pela Justiça, como um dever de respeito aos 
mandamentos do mais alto Tribunal do País. 

Com tal procedimento, entretanto, não vem 
concordando o Egrégio. Tribunal de Contas, que, 
depois de haver registrado quase uma dezena de 
reformas modificou seu entendimento, recusando o 
pagamento das citadas vantagens por seu mais 
elevado valor, e ordenando conseqüentemente, seu 
cálculo nos exatos têrmos da Lei n.º 2.283, de 9 de 
agôsto de 1954; de tal decisão esta Secretaria de 
Estado já recorreu, como lhe faculta a Lei número 
830, de 23 de setembro de 1940, sem êxito porém. 

Nestas condições, tenho a honra de submeter, 
o assunto à levada consideração de Vossa 
Excelência, para que se digne de decidi-lo como 
melhor julgar, cumprindo-me esclarecer, com a devida 
vênia que não cabe, na espécie, o registro sob 
reserva, conforme decisão de 14 de abril de 1954». 

Em face dessa diretiva tomada pelo  
órgão encarregado pela Constituição de julgar da 
legalidade, dos atos de aposentadoria e reforma,  
meu parecer é que, conforme opinei em caso idêntico; 
no Parecer nº 130-Z («Diário Oficial de 18-10-56, 
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pág 19.893; «Pareceres do Consultor Geral da 
República» vol,I 1956, páginas 479-482), se 
conceda prazo razoável aos interessados para 
que recorram ao Supremo Tribunal Federal 
(Tribunal competente para decidir em mandado 
de segurança sôbre a legalidade das decisões do 
Tribunal dê Contas «Revista Forense> vol. 164, 
página 173), findo o qual prazo retifiquem os 
Ministérios Militares os atos de reforma para 
adaptá-los à decisão dêsse órgão constitucional, 
se outra coisa a propósito não decidir o Supremo 
Tribunàl Federal. 

Salvo melhor juízo. 
O parecer reconhece; portanto, a justiça da 

pretensão dêsses militares reformados por motivo de 
moléstia grave e contagiosa. 

Há; entretanto, apenas um meio de  
se resolver o problema: cada um dêsses militares 
deve impetrar mandado de segurança junto  
ao Supremo Tribunal Federal. Durante esse 
período, porém, terão de enfrentar inúmeras 
dificuldades para pagar advogado, despesas de 
custas etc., embora mal tenham dinheiro para o 
tratamento especializado a que se devem 
submeter. 

O apêlo que me dirigiu a Comissão 
encarregada do assunto, é daqueles que 
infelizmente, não posso atender. Reconheço que 
não tenho fôrças nem: possibilidades para fazer 
coxa que o Tribunal de Contas modifique sua 
orientação e se subordine ao determinado pelo 
Supremo Tribunal Federal Pleiteio, todavia, dos 
Egrégios Ministros daquela Côrte que 
reconsiderem sua interpretação. 

Deram-na, bem o sei, ciosos do 
cumprimento de seu dever, mas sua decisão  
é profundamente prejudicial a servidores  
públicos que atacados de moléstias graves, estão 
 

afastados do convívio da sociedade e precisam de 
tratamento :especializado, requerendo, mesmo, a 
maioria, assistência pessoal. 

Êsse o apêlo que dirijo ao Tribunal de Contas 
levando a êsses servidores tão infelizes pela própria 
moléstia de que foram acometidos, minha solidariedade 
e meus votos de que neste fim de ano, tão atribulado 
para o Brasil, para o funcionalismo, para todos, enfim, 
possam ter alguma esperança de que aquêle tribunal 
atenda às suas solicitações. (Muito bem! Muito bem! 

O SR. LIMA GUIMARÃES (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, é com 
pesar que trago ao conhecimento do Senado o 
falecimento da Exma. Sra. Dona Leopoldina 
Alencastro Guimarães, genitora de nosso colega 
Senador Alencastro Guimarães. A eminente 
senhora desaparece aos noventa e dois anos. 

Relicário de virtudes sociais e cristãs, a 
veneranda senhora foi um exemplo. De esposa e de, 
mãe. 

Solidarizo-me, em, nome do meu partido ,à 
grande dor que acabrunha o nosso colega e peço a 
Deus lhe dê as necessárias fôrça. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exª um aparte. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR KERGINALDO CAVALCANTI: – Associo-

me à manifestação de pesar de V. Exa. Sou um grande 
admirador do eminente colega, Senador Alencastro 
Guimarães, com quem sempre mantive as melhores 
relações de amizade. È justo que nesta ocasião, em que 
perde a sua veneranda progenitora todos manifestamos 
solidariedade ao seu grande pesar. 

O SR. VICTORINO FRÉIRE: – Permite o nobre 
orador um aparte? (Assentimento do orador) – Permita 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador 
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V. Exa. Consignar em seu discurso o pesar da 
Bancada do PSD e especialmente dêste seu colega 
velho amigo da digna progenitora do Senador 
Alencastro Guimarães. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: - Agradeço os 
apartes com que os nobres colegas comigo 
homenageiam a memória da ilustre senhora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: –Permita V. 
Exa. também associar-me às homenagens que 
presta à progenitora do nosso ilustre colega, 
Senador Alencastro Guimarães, a cuja dor pungente 
todo o Senado se solidariza. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Muito grato 
pelas homenagens que V. Exa: faz á memória da 
genitora do nosso nobre colega Senador Alencastro 
Guimarães. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. NOVAES FILHO: – Associo-me às 

palavras de pesar com que V. Exa. homenageia a 
memória da genitora do eminente companheiro, 
Senador Alencastro Guimarães. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR LIMA TEIXEIRA: – Permite V Exa. um 
aparte ? 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Associo-me à 

homenagem que V. Exa. está prestando à memória 
da progenitora do nobre Senador Alencastro 
Guimarães, sobretudo pelas excelsas virtudes que V. 
Exa. acaba de exaltar. 

O SR. LIMA GUIMARAES: – Muito agradeço a 
homenagem que o meu ilustre colega e companheiro 
 

de Bancada presta à memória da veneranda Sra. 
Alencastro Guimarães. 

Sr, Presidente, solicitaria de V. Exa levasse, 
ao conhecimento da família da Sra. Leopoldina 
Alencastro Guimarães a manifestação de pesar do 
Senado. (Muito bem.) 

Durante o, discurso do Sr. Lima Guimarães; o 
Sr. Victorino Freire deixa a cadeira da presidência 
assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
parecer que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

.PARECER Nº 679, DE 1958 
 

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 
149, de 1957. 

Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei nº 149, de 1957, originário 
da Câmara dos Deputados, considerando como de 
redação a emenda oferecida pela Comissão de 
Finanças. 

Sala das Comissões, em 26 de dezembro de 
1958 – Ezechias da Rocha, Presidente – Públio de 
Mello, Relator – João Villasbôas. 

 
ANEXO. AO PARECER Nº 679, DE 1958 

 
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 

149, de 1957, que concede isenção de direitos 
aduaneiros, imposto de consumo e taxas 
alfandegárias para a importação pela Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, no Estado da 
Paraíba, de uma perfuratriz: para poços tubulares. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de direitos 

aduaneiros, impôsto de consumo e taxas 
alfandegárias, exceto a de despacho aduaneiro, 
para a importação pela Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, no Estado da Paraíba; por 
intermédio da firma Internacional Sales Service 
New York. U. S. A., de uma perfuratriz para poços 
tubulares, marca Encymus Eric, modelo nº 2, tipo 
percussão, equipada com tôrre de aço, motor 
diesel, de 26 H.P. montada sabre carrêta com 4 
rodas, com o pêso bruto de 10.000 (dez mil) 
libras. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento 
sôbre a mesa. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
N.º 615, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação  

para imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 
1957. 

Sala das Sessões, em 26 de dezembro de 
1958 – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em vista da 
deliberação do Senado, passa-se, imediatamente 
à discussão e votação da Redação Final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 149-58. 

Em discussão. (Pausa) 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação a Redação Final. (Pausa). 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
O projeto vai à sanção. Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 170, de 1957, que cria a cadeira de Radiologia 
Clínica nas Faculdades de Medicina federais; tendo: 
Pareceres Contrários (números 645 a 649, de 1958) 
das Comissões de Constituição e Justiça; de 
Educação e Cultura; de Serviço Público Civil de 
Saúde e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem queira usar da palavra, 

declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
O SR. FERNANDES TAVORA (*) (para 

encaminhar a. votação): – Sr. Presidente, pedi a 
palavra apenas para estranhar que as Comissões desta 
Casa se manifestassem contrárias à criação da cadeira 
de Radiologia Clinica nas Faculdades de Medicina 
federais. Hoje, matéria alguma é mais importante, mais 
decisiva para o diagnóstico, do que a Radiologia Clinica. 

Não é agora o momento de se discutir o 
assunto, mas em todo ,o caso, estranhei que não só 
essas Comissões como, sobretudo, o Senhor 
Ministro da Educação, se manifestassem contrários à 
criação dessa Cadeira que a meu ver, é das 
necessárias para o diagnóstico clinico. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite  
V. Exª um aparte? 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador.' 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Se V. Exa. 
houvesse lido os pareceres, verificada que o maior 
motivo, para que a matéria seja resolvida em outra 
oportunidade, é o fato de já existir, tramitando no 
Congresso, Projeto de Reforma do Ensino 
Superior. No estudo dessa proposição é que 
deverá ser debatido, e não através de projeto 
isolado, embora, no meu ponto de vista, não julgue 
essa cadeira tão imprescindível, uma vez que, pelo 
projeto, é considerada facultativa: V. Exa., como 
cirurgião, e eu como cirurgião-ortopedista, 
sabemos que a radiologia clínica é de 
necessidade, imediata. 

O SR. FERNANDES. TÁVORA: – Não é 
possível clinicar sem a radiologia. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Sendo,  
porém, matéria facultativa, poucos alunos 
freqüentariam as aulas, e se tornaria, então 
dispensável adiável, até que, alterado ou 
modificado o Ensino Superior, se desse nova 
modalidade à criação da Cadeira, tornando-a 
compulsória. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Curvo-me 
diante da explicação de V. Exa. Ignorava se tratasse, 
no momento, de reformar o Ensino Superior, quando 
essa cadeira poderia como deve, ser criada, porque 
não há cadeira de maior necessidade, hoje, numa 
Faculdade de Medicina, do que a de Radiologia 
Clínica. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Estranho seja criada 
a título facultativo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Neste caso, 
estamos de acôrdo, em vista da nossa harmonia de 
pensamento em relação à necessidade dessa 
cadeira. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: –  
Continua a discussão (Pausa). 

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerrarei a discussão (Pausa). 

Encerrada.  
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está rejeitado Será feita a devida comunicação  

à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 170, DE 1957 

 
(N.º 4.520-G-1954, na Câmara dós Deputados) 

 
Cria a cadeira de Radiologia Clínica nas 

Faculdades de Medicina federais. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Fica criada, nas Faculdades de 

Medicina federais, a cadeira de Radiologia Clínica, 
destinada à formação de técnicos especializados em 
radiologia aplicada ao diagnóstico e à terapêutica, 
devendo seu ensino ser ministrado, no curso médico, 
em caráter facultativo. 

Art. 2º Para atender ao disposto no art. 1º são 
criados, no Quadro Permanente do Ministério da 
Educação e Cultura, 8 (oito) cargos de Professor 
Catedrático, padrão. O de Radiologia Clinica, para 
os seguintes estabelecimentos: Faculdade Nacional 
de Medicina da Universidade do Brasil, Faculdade 
de Medicina da Universidade da Bahia, Faculdade 
de Medicina da Universidade de Rio Grande do  
Sul, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Minas Gerais, Faculdade de Medicina da 
Universidade do Recife, Faculdade de Medicina da 
Universidade do Paraná, Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará e Faculdade Fluminense de 
Medicina. 
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Art. 3º A despesa decorrente da execução da 
presente lei será atendida pelos saldos da conta 
corrente dos quadros do Ministério da Educação e 
Cultura. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Não há orador inscrito para esta 
oportunidaade. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão. Designo para a próxima, no dia 31 do 
corrente, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 157, de 1958, que concede isenção de direitos 
aduaneiros, inclusive adicional de 10%, Impôsto de 
Consumo e mais taxas aduaneiras para o conjunto 
de um centro telefônico de 1.500, linhas, com 
pertences e acessórios importados pela Telefônica 
Intermunicipal Ltda., de Batatais; Estado de São 
Paulo; tendo Pareceres (números 656 e 657; de 
1958) das Comissões: de Economia – favorável; de 
Finanças favorável, com a Emenda que oferece sob 
nº 1-C. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas. 

 



15.a SESSÃO DA 5.a SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3.a LEGISLATURA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDENCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello: 
Prisco dos Santos. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Jarbas Maranhão. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. – (38). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 38 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de  

2º, procede à leitura da Ata da reuniãó anterior, 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário dá conta do 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Avisos 

 
– Do Sr. Ministro da Fazenda, nº 538, 

comunicando estar envidando esforços no sentido de 
serem ultimados os esclarecimentos pedidos no 
Requerimento nº 428, do Sr. Senador Lino de 
Mattos. 

 
Ao Requerente. 

 
– Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 

ns. 439, 440 e 539, nos seguintes têrmos: 
 

Aviso 
 

Nº 439-GM 
 

Em 23 de dezembro de 1958. 
Sr. Primeiro Secretário. 
Em resposta ao seu Oficio nº 154, de  

17 de abril último, transcrevo, a seguir,  
as informações prestadas pelo Departamento  
dos Correios e Telégrafos, em atenção ao 
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Requerimento nº 100-58 do falecido Senador 
Lineu Prestes: 

Pergunta 1 – Quantos Carteiros e 
Mensageiros foram contratados em  
dezembro de 1957, para a Diretoria Regional do 
Departamento dos Correios e Telégrafos em São 
Paulo? 

Resposta – Não houve admissões na D. R. de 
São Paulo no mês de dezembro de 1957. 

O autor do requerimento certamente teve em 
vista as admissões autorizadas na Exposição de 
Motivos nº 900, de 12-11-57, as quais ocorreram no 
início do corrente ano, num total de 317, sendo 142 
na função de Entregadores de Cartas e 175 de 
Mensageiro. 

Pergunta 2 – Quais os salários dêsses 
servidores e porque até a presente data, nenhum 
dêles foi pago? 

Resposta – Para o primeiro grupo foi 
atribuído o salário mensal de Cr$ 3.800,00 e para 
o segundo a metade do salário mínimo da região, 
isto é, Cr$ 1.850,00. O pagamento dos 
respectivos salários foi autorizado pelo Sr. 
Presidente da República na Exposição de Motivos 
nº 728-GM de 19 de junho de 1958, publicada no 
D.O. de 3 de julho subsequente, já se achando 
regularizado. 

Pergunta 3 – Qual o número de Carteiros e 
Postalistas lotados na referida D. R. e quantos estão 
fora de suas funções? 

Resposta – Estão lotados na D. R. de  
São Paulo 422 Carteiros e 439 Postalistas,  
dos quais 39 Carteiros e 49 Postalistas se 
encontram afastados das funções próprias de 
seus cargos. 

Reitero a Vossa Excelência meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Arquive-se. 

Aviso 
 

Nº 440 – DG-ERP 
 
Em 18 de outubro de 1958. 
Senhor Assessor Parlamentar: 
Assunto – Presta informações sôbre o 

Requerimento nº 232.58, do Senador Mendonça Clark. 
Referência: Processo 30.518.58 – D.N.E.R. 
Restituindo o Ofício nº 322 e anexo enviados 

ao Ilustre Ministro Lúcio Meira pelo Sr. Primeiro 
Secretário do Senado Federal, referente ao 
Requerimento nº 232-58. apresentado pelo nobre 
Senador Mendonça Clark, passo a transcrever as 
informações que sôbre o assunto me prestou a 
Divisão de Estudos e Projetos dêste Departamento: 

"O Senador Cunha Mello, 1º Secretário do 
Senado Federal, encaminhou pelo ofício anexo às 
fôlhas 1, à Sua Excelência o Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas, o Requerimento nº 232, de 1958, 
apresentado pelo Senador José Mendonça Clark e 
deferido pela Presidência daquela Casa. 

2. O Requerimento nº 232 de 1958 apresenta 
o seguinte texto: 

"Requeiro, na forma do Regimento, se digne 
V. Exa. solicitar ao Exmo. Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas as seguintes informações: 

1 Quais os nomes das firmas construtoras que, 
nos últimos 5 anos, venceram as concorrências do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, aqui 
ou no Distrito em Fortaleza, que abrange o Piauí e 
Ceará; para obras de estradas, calçamento, aterros 
etc., nas zonas de Parnaíba, Cocal, Buriti dos Lopes, 
Esperantina, Luiz Correia e Piracuruca; 

2 – Em que datas foram realizadas as 
referidas concorrências; 

3 – Se essas firmas têm cumprido, nos têrmos 
contratuais, as suas obrigações; 
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4 – Se existem firmas que transferem a 
terceiros as tarefas e, neste caso, mencionar os 
casos ocorridos; 

5 – Se a transferência de tarefas implicando 
na participação de mais um intermediário, não é 
índice de margem excessiva nos preços das tarefas 
a executar; 

6 – Se tal procedimento é de interêsse público 
ou se é contrário ao interêsse público e, neste caso, 
qual a ação do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem; 

7 – Por quanto foi contratado o metro quadrado 
de calçamento de pedras, de estrada de Parnaíba para 
Luiz Correia e Luiz Correia para Atalaia; 

8 – Se êsses contratos foram feitos em base 
de verbas orçamentárias ou se foram baseados em 
verbas de emergência. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1958. – 
Senador José Mendonça Clark. 

3. Examinando o Requerimento em epígrafe 
pelos órgãos do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, julgamos que os itens nêle existentes 
poderão ser assim respondidos: 

a) item 1 e 2: 
Os quadros de números 1 a 4 esclarecem os 

citados itens. 
b) item 3: 
Os quadros 5 e 6 respondem os citados itens. 
c) item 4: 
Não temos conhecimento de transferências de 

têrmos contratuais a terceiros. 
Aliás, esclarecemos que faz parte dos 

contratos uma cláusula, na qual caberá rescisão, por 
iniciativa do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, independente de interpelação judicial, 
quando o Empreiteiro transferir a terceiros, no todo 
ou em parte, os serviços contratados, sem prévia 
autorização escrita do Sr. Diretor Geral do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

d) itens 5 e 6: 
Os itens em epígrafe estão prejudicados em 

face da informação prestada na resposta ao item 
anterior. 

e) item 7: 
O calçamento de pedras, de Parnaíba para 

Luiz Correia e de Luiz Correia para Atalaia foi 
contratado pelos seguintes preços unitários: 

a) Trecho Parnaíba-Luiz Correia – Calçamento 
de pedras: Cruzeiros 85,78, por m2; 

Meio-fio, – Cr$ 81,89 por metro linear. 
Firma: Construtora de Estradas Igaraçu  

Ltda. 
Contrato: 229-57. 
b) Trecho: Luiz Correia-Atalaia – Calçamento 

de pedra: Cruzeiros 137,70 por m2. 
Meio-fio – Cr$ 90,25 por metro linear. 
Firma: Construtora Rodoferroviária Ltda. 
Tarefa 20-58 do 3º Distrito Rodoviário  

Federal. 
Os preços adjudicados são inferiores aos da 

tabela de pavimentação em vigor. 
c) item 8: 
Os quadros 5 e 6 respondem ao que foi 

solicitado no presente item. 
Informo, ainda, que voltarei ao assunto, 

novamente, pois há elementos solicitados no referido 
requerimento cujos dados dependem de 
pronunciamento de outros Órgãos dêste 
Departamento, que estão promovendo a competente 
pesquisa. 

Inteiramente às suas ordens para qualquer 
novo esclarecimento. 

Reitero os meus protestos de elevado aprêço 
e distinta consideração. 

Arquive-se. 
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Aviso 
 

Nº 439 – Proc. 321.431-58 
 

DIVISÃO DO IMPÔSTO DE RENDA 
 

O Senado Federal encaminha a êste Ministério 
pedido de informações formulado pelo ilustre 
Senador Lino de Mattos, sôbre: 

1º) se são consideradas contribuintes do 
Impôsto de Renda, as pessoas jurídicas que 
ministram o ensino em nosso País; 

2º) no caso afirmativo, informar qual o preceito 
legal que as obriga a êsse recolhimento. 

A Parte Segunda do Título Primeiro, do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 40.702-56 
que dispõe sôbre a tributação das Pessoas 
Jurídicas, estabelece no Capítulo I – Dos 
Contribuintes: 

Art. 27. As pessoas jurídicas de direito 
privado domiciliadas no Brasil, que tiverem lucros 
apurados de acôrdo com êste regulamento, são 
contribuintes do Impôsto de Renda, sejam quais 
forem os seus fins e nacionalidade (Decreto-lei nº 
5.844). 

§ 1º Ficam equiparadas às pessoas jurídicas, 
para efeito dêste regulamento, as firmas individuais e 
os que praticarem habitual e profissionalmente em 
seu próprio nome, operações de natureza civil ou 
comercial, com o fim especulativo de lucro (Decreto-
lei nº 5.844). 

§ 2º As disposições dêste artigo aplicam-se às 
firmas e sociedades, registradas ou não, inclusive às 
filiais, sucursais ou agências, no Brasil, das pessoas 
jurídicas, com sede no estrangeiro (Decreto-lei nº 
5.844). 

Ante os textos transcritos, é evidente que as 
pessoas jurídicas que ministram o ensino em nosso 
País, estão sujeitas ao gravame. 

Os preceitos legais que as obrigam ao 
recolhimento são os acima transcritos. 

Todavia, essas mesmas pessoas jurídicas 
poderão gozar da isenção do tributo, se se ajustarem 
ao disposto no art. 28 do mesmo Regulamento, que 
trata das isenções. 

Estabelece êsse dispositivo: 
“Estão isentas do Impôsto de Renda: (Decreto-

lei, nº 5.844). 
a) as sociedades e fundações de caráter 

beneficente, filantrópica, caritativo, religioso, educativo, 
cultural, instrutivo, científico, artístico, literário, 
recreativo e esportivo. (Decreto-lei nº  5.855). 

Parágrafo único. Cessará a isenção (Decreto-
lei nº 5.844). 

a) quando as fundações, sociedades e 
associações referidas nas letras a e b dêste artigo 
remunerarem suas diretorias ou distribuirem lucros 
sob qualquer forma. 

Do exposto, conclui-se que, destinando a 
totalidade de seus lucros para o desenvolvimento do 
negócio, não remunerando suas diretorias e não 
distribuindo lucros sob qualquer forma, as pessoas 
jurídicas que se dediquem ao ensino gozarão da 
imunidade fiscal. 

Assim informando, somos por que se submeta 
o presente à consideração do Sr. Diretor Geral da 
Fazenda Nacional. 

À consideração superior. 
Com o parecer do S. T. que aprovo, 

encaminhe-se o presente à consideração do Sr. 
Diretor Geral da Fazenda Nacional. 

Ao Requerente.  
 

Mensagens 
 
Do Sr. Presidente da República, nº 223, 

acusando o recebimento da de nº 141, do mês e ano 
a findar; ns. 219, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 
229 e 230, transmitindo autógrafos dos seguintes 
Projetos de Lei da Câmara, já sancionados: 

Nº 175, de 1958, que autoriza o Poder 
Execuivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito Especial de Cr$ 38.033.056,60,  
para completar pagamento da percentagem  
devida aos municípios, referentes ao 
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exercício de 1956, ex-vi do art. 15, § 4º, da 
Constituição Federal; 

Nº 181, de 1958, que isenta do impôsto de 
importação e de consumo material importado pela 
Companhia de Produtos Químicos Idrongal; 

Nº 125, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a subscrever ações da Companhia 
Siderúrgica Paulista – COSIPA, e dá outras 
providências; 

Nº 226, de 1958, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Alina de 
Carvalho Costa; viúva de Antenor Gonçalves da 
Costa, ex-mestre de Oficina aposentado do Arsenal 
de Guerra do Rio de Janeiro; 

Nº 192, de 1958, que revigora, pelo prazo de 
dois anos, os créditos especiais de Cr$ 
100.000.000,00 ou Cr$ 300.000.000,00 e Cruzeiros 
30.000.000,00 para atender despesas necessárias 
ao reaparelhamento de órgãos da União e das 
repartições aduaneiras e aperfeiçoamento e 
inspeção dos serviços fazendários, inclusive pessoal 
e material; 

Nº 158, de 1958, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00, destinado à 
comemoração do bicentenário da criação do Município 
de Rio Pomba, no Estado de Minas Gerais; 

Nº 201, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e 
dá outras providências; 

Nº 227, de 1958, que concede isenção de 
direitos aduaneiros, inclusive materiais importados 
pela Companhia Telefônica Cuiabana; 

Nº 164, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito 
especial de Cr$ 23.600.702,20, para atender a 
despesas decorrentes da Lei nº 3.334, de 10 de 
setembro de 1957; 

Nº 205, de 1958, que revigora a vigência dos 
créditos especiais de Cr$ 150.000.000,00 e 
Cruzeiros 120.000.000,00 para atender às des- 
 

pesas com as obras e instalações da usina 
termelétrica e da mina de Candiota, no Estado do 
Rio Grande do Sul; 

Nº 177, de 1958, que retifica, sem ônus, a Lei 
nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
de 1958. 

 
MENSAGEM 

Nº 231, DE 1958 
 

(Número de ordem na Presidência da República: 538) 
 

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, 87, II, da Constituição Federal, resolvi vetar, 
parcialmente, o Projeto de Lei do Senado nº 31, de 
1957, (na Câmara nº 4.676-58), que prorroga a 
vigência da Lei nº 1.300, de 28 de dezembro de 1950 
(Lei do Inquilinato) e dá outras providências. 

Incide o veto sôbre o art. 3º do projeto, 
dispositivo que considero contrário aos interêsses 
nacionais, em face das razões que passo a expor. 

No momento em que os Poderes Públicos estão 
vivamente empenhados no soerguimento da situação 
econômico-financeira do País e na valorização da 
moeda, através de diversas medidas determinadas 
pelo Govêrno inclusive no que tange ao congelamento 
dos preços dos gêneros, de primeira necessidade, para 
obstar venha o novo salário mínimo a sofrer redução 
em seu poder aquisitivo, torna-se desaconselhável 
qualquer acréscimo que possa desequilibrar o 
orçamento doméstico. 

Se mantido o dispositivo vetado, iria êle alterar 
substancialmente os alugueres de numerosos 
apartamentos, habitados, em grande parte, por 
empregados no comércio, na indústria e em outras 
atividades, os quais em sua maioria, percebem 
salários pouco elevados. 
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Releva assinalar, outrossim, que a medida em 
aprêço ainda mais inconveniente se apresenta, não 
obstante sua aparente plausibilidade, se 
considerarmos que ela importaria, na verdade, em 
privilégio em favor de determinado grupo, no caso, 
certos condôminos, os únicos que, nos têrmos do 
projeto, poderiam reajustar alugueres. Ademais, 
sendo as taxas de condomínio fixadas pelos próprios 
condôminos, o dispositivo poderia ensejar 
acréscimos fictícios em tais taxas, de difícil 
verificação, com o objetivo de permitir a obtenção de 
maiores vantagens. 

Não há como aceitar, portanto, o 
reajustamento previsto no artigo em referência, que 
beneficia apenas alguns condôminos, os quais, 
muitas vêzes, não são, tão sòmente, proprietários de 
um único apartamento, mas que podem ser 
possuidores de vários andares em um ou mais 
edifícios, senhores de múltiplos haveres. É um 
sacrifício temporário que a lei impõe a todos, 
indistintamente, e, se pobres órfãos e viúvas 
proprietários de casas modestas terão de  
suportá-lo, não há porque excluir do ônus geral  
aquêles condôminos tal como pretende o artigo 
vetado. 

São estas as razões que me levaram a vetar 
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

 
Prorroga a vigência da Lei nº 1.300, de 28 de 

dezembro de 1950 (Lei do Inquilinato) e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O prazo de vigência da Lei nº 1.300, de 

28 de dezembro de 1950, referido no art. 1º da Lei 
 

Nº 3.336, de 10 de dezembro de 1957, fica 
prorrogado até 31 de dezembro de 1960, com as 
alterações constantes dêste último diploma e da 
presente lei. 

Art. 2º Os contratos de locações residenciais 
com cláusula de aumento periódico do aluguel não 
poderão, em hipótese nenhuma, fixar percentagem 
de acréscimo superior a 5% (cinco por cento), por 
ano de vigência. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no 
presente artigo às locações residenciais de aluguel 
superior a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), mensais. 

Art. 3º Quando se tratar de prédio em que o 
locador é condômino, se o aluguel mensal fôr inferior 
ao duodécimo do impôsto predial ou à soma dêste 
com igual parcela das despesas normais pagas 
atualmente pelo condômino, o locador pode elevá-lo 
até àquele nível, acrescido de 10% (dez por cento). 

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

Publique-se. 
 

MENSAGEM 
Nº 232, DE 1958 

 
(Número de ordem na Presidência da República: 

539-A) 
 
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 nº 2.448, de 1957 (no Senado, nº 227-
57), que autoriza a importação de automóveis para o 
serviço de transporte de passageiros, dispõe sôbre a 
venda de automóveis apreendidos e dá outras 
providências. 

Incide o veto sôbre os artigos 1 a 13 do projeto, 
dispositivos que considero contrários aos interêsses 
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nacionais, em face das razões que passo a  
expor. 

O art. 1º do projeto limita em 50.000.000 de 
cruzeiros o crédito rotativo para a importação dos 
automóveis. Tomando-se o preço de 2.500 dólares 
por unidade e a taxa de 140 cruzeiros por dólar, 
correspondente à atual cotação no mercado livre, 
verifica-se que os recursos votados não chegariam 
 a cobrir, no primeiro ano, a importação de 150 
carros. 

Vendidos para pagamento a prazo de 36 
meses, o que já importa numa amortização 
relativamente pesada, a reversão dêsses recursos 
daria para financiar, nos anos subseqüentes, pouco 
mais de 50 carros anuais. 

Êsses limites estão em franca contradição 
com o que dispõem o parágrafo único do art. 1º e 
o parágrafo 1º do art. 13. Diz o primeiro dêsses 
dispositivos que as importações não devem 
exceder, anualmente, a cota de 5 milhões de 
dólares. Mas, 50 milhões de cruzeiros ao câmbio 
livre não chegam para adquirir 400 mil dólares. 
Mesmo admitindo-se que tôda a cota de 
importação fôsse vendida à vista (cêrca de 400 mil 
cruzeiros por motorista), os prazos naturais de 
compra, embarque, desembarque e distribuição 
permitiriam girar com os 50 milhões, no máximo 4 
a 5 vêzes no ano. 

E como atender ao disposto no parágrafo 1º 
do art. 13, que determina uma cota proporcional ao 
número de veículos licenciados em cada Estado, 
com um mínimo de 30 carros por Unidade da 
Federação? 

Se desprezada a cota em cruzeiros como 
limite para as importações, seriam necessários cêrca 
de 2 bilhões de cruzeiros para financiar, a prazo de 3 
anos, a importação de automóveis prevista no 
projeto. 

Ademais, a cota adicional de 5 milhões de 
dólares, para a importação de partes 
complementares, além de exceder as possibilidades 
 

atuais do orçamento de câmbio, se estivesse 
disponível poderia ajudar a resolver o problema de 
forma muito mais satisfatória, por intermédio da 
indústria automobilística nacional, concorrendo para 
uma substancial redução dos custos previstos de 
produção. 

Acresce, ainda, que os dispositivos em aprêço 
são altamente inconvenientes no que tange à 
possibilidade da importação de carros de modelos 
anteriores, usados ou não, pois essas aquisições 
propiciariam o subfaturamento sem que para êle haja 
possibilidades de contrôle. 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

 
Autoriza a importação de automóveis para o 

serviço de transporte de passageiros, dispõe sôbre a 
venda de automóveis apreendidos e dá outras 
providências. 

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

pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
crédito especial até o limite de Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de cruzeiros), a ser utilizado, 
rotativamente, durante o período de 5 (cinco) anos, na 
importação anual de automóveis destinados ao serviço 
de transporte de passageiros por aluguel. 

Parágrafo único. O valor dessa importação 
não poderá exceder, em cada ano, a US$ 
5.000.000.00 (cinco milhões de dólares), ou o seu 
equivalente em outras moedas. 

Art. 2º Os carros importados serão  
vendidos a motoristas profissionais à vista ou a 
prazo, podendo fazer-se a venda, nesse caso, 
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em prestações, pelo prazo máximo de trinta e seis 
meses. 

§ 1º O Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio poderá fazer convênio, diretamente ou por 
intermédio do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Empregados em Transportes e Cargas, com a 
Federação Nacional dos Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários ou associações representativas 
da classe, de reconhecida idoneidade e de 
estabilidade comprovada, para a execução do 
disposto nesta lei. 

§ 2º A venda dos automóveis importados será 
feita aos associados dos sindicatos filiados à 
Federação ou das entidades mencionadas no 
parágrafo anterior, e far-se-á nos têrmos desta lei e 
do convênio a que se refere o mesmo parágrafo. 

Art. 3º O Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, ou, com autorização dêle, o IAPETC 
importará os automóveis em seu nome, com isenção 
dos direitos e taxas aduaneiras, exclusive a taxa de 
previdência social, bem assim do impôsto de 
consumo, fazendo-se a importação à taxa do câmbio 
livre do dia em que se ultimar a negociação da 
moeda, necessária à aquisição. 

Art. 4º Só será permitida a importação de 
automóveis cujo preço de compra, inclusive 
despesas de transporte e seguro, não exceda de 
US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares) ou o 
seu equivalente em outra moeda e cujo pêso não 
seja superior a 1.600 (mil e seiscentos) quilos. 

Art. 5º A importação de que trata esta lei 
poderá recair também em tipos de carros de 
produção de anos anteriores, observados sempre os 
limites de preço, e de pêso estabelecidos no art. 4º. 

Art. 6º Da licença expedida e de todos os 
documentos exigidos para a importação, inclusive a 
fatura consular e o conhecimento de transporte, 
constarão os dizeres – “para o serviço de táxi”. 

Art. 7º A importação far-se-á mediante 
concorrência pública, regulada pelos dispositivos 
legais pertinentes. 

Art. 8º O Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Empregados em Transportes e Cargas, ou 
qualquer das entidades autorizadas em convênio 
celebrado com o Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio (§ 1º do art. 2º) fará publicar, no Distrito 
Federal e nos Estados, nos dois primeiros meses de 
cada ano, edital, abrindo inscrição para a aquisição  
dos automóveis. 

§ 1º O edital para a primeira aquisição será 
publicado até 60 (sessenta) dias depois de aberto o 
crédito a que se refere o artigo 1º. 

§ 2º Têm direito a inscrever-se os motoristas 
sindicalizados de cujo prontuário conste, de modo 
expresso, a sua classificação como motorista 
profissional. 

Art. 9º A venda de cada carro só poderá ser 
feita aos que se tenham inscrito nos têrmos do artigo 
anterior, obedecendo-se, na classificação para a 
preferência na aquisição à seguinte tabela de pontos: 

a) número de anos de exercício da profissão 
de motorista – 1 ponto por ano; 

b) número de anos de exercício da profissão 
como motorista de táxi – 1 ponto por três anos ou 
fração; 

c) número de anos de contribuição contínua 
para o sindicato – 1 ponto por ano; 

d) número de anos de filiação ao IAPETC – 1 
ponto por ano. 

I – Quanto aos encargos de família: 
a) espôsa – 1 ponto; 
b) filhos ou dependentes menores, até 18 anos 

– 1 ponto por filho ou dependente; 
c) filhos ou dependentes menores, até 18 

anos, estudando em estabelecimento escolar pago – 
1 ponto por filho ou dependente; 
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d) outros dependentes, além da espôsa e 
filhos – 1 ponto por dependente. 

II – Propriedade imobiliária. 
a) casa própria – 1 ponto; 
b) casa do IAPETC – 2 pontos; 
c ) casa alugada – 3 pontos. 
III – Propriedade de carro, contada da data em  

que o título de aquisição tenha sido registrado: 
a) de 2 a 5 anos de propriedade – 1 ponto; 
b )de mais de 5 a 10 anos de propriedade – 2 

pontos; 
c) de mais de 10 a 15 anos de propriedade – 3 

pontos; 
d) de mais de 15 anos de propriedade – 4 

pontos; 
e) não sendo proprietário de carro – 5 pontos; 
f) exercendo outra profissão além de motorista 

– 2 pontos; 
g) sendo exclusivamente motorista de táxi – 

10 pontos. 
Parágrafo único. Mesmo preenchendo todos 

os requisitos dêste artigo, não poderá adquirir 
automóvel nas condições previstas nesta lei o 
motorista que fôr proprietário de mais de um veículo 
dessa espécie. 

Art. 10. A venda, aos motoristas profissionais 
dos automóveis importados nos têrmos desta lei, fica 
condicionada à utilização dos veículos pelos mesmos, 
durante o prazo de 5 (cinco) anos, exclusivamente no 
serviço do transporte de passageiros por aluguel (táxi), 
assegurando-se o cumprimento dessa condição 
mediante a cláusula de reserva do domínio e outras 
que forem julgadas necessárias. 

§ 1º A venda dos veículos mencionados neste 
artigo quando efetuada a prazo, será obrigatòriamente 
coberta por seguro que garanta o pagamento do saldo 
devedor e plena posse do veículo, pelo motorista que o 
adquirir e ficar permanentemente inválido ou pelos 
seus herdeiros, no caso de morte. 

§ 2º No caso de invalidez permanente, ou 
morte, cessa a cláusula de reserva de domínio a que 
se refere êste artigo. 

Art. 11. O preço de venda do automóvel aos 
motoristas profissionais será o do custo líquido da 
aquisição pelo IAPETC, acrescido dos juros máximos 
de 9% (nove por cento) ao ano no caso do 
pagamento em prestações, e de 2% (dois por cento) 
sôbre o valor do negócio, destinando-se essa 
percentagem ao custeio das despesas da operação e 
dos serviços prestados pelos sindicatos ou por 
terceiros. 

Art. 12. As autoridades federais, estaduais ou 
municipais competentes só licenciarão os 
automóveis importados e vendidos nos têrmos desta 
lei, com a declaração, na licença, de que se destinam 
ao serviço de transporte de passageiros por aluguel 
(táxi), devendo constar, também, no documento 
correspondente, o nome do proprietário do veículo, a 
sua qualificação e domicílio, bem assim referência 
expressa à cláusula de reserva do domínio e demais 
que assegurem a sua utilização exclusiva naquele 
serviço. 

Art. 13. O Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas 
providenciará para que, na distribuição dos 
automóveis importados, sejam contemplados, 
motoristas profissionais de todos os Estados, 
mediante cotas proporcionais ao número de carros 
licenciados, em cada unidade da Federação,  
para o serviço de transporte de passageiros por 
aluguel. 

§ 1º Não poderá ser inferior a 5 (cinco) e 30 
(trinta) veículos para os Territórios e Estados, 
respectivamente, a cota a que se refere êste artigo. 

§ 2º Uma vez determinada a cota de cada 
Estado, e havendo motoristas inscritos, a importação 
dos veículos correspondentes será feita diretamente 
para o pôrto principal do mesmo Estado. 
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Art. 14. Os automóveis de passeio, de preço 
unitário não superior a US$ 3.000,00 (três mil 
dólares) ou seu equivalente em outra moeda 
estrangeira e adequados ao serviço de transporte de 
passageiros por aluguel, que tenham sido ou 
venham a ser objeto de apreensão, por que 
introduzidos no País ou trazidos para êle, a qualquer 
título, com infração das leis vigentes, serão vendidos 
pela Fazenda Nacional, uma vez reconhecidos em 
definitivo os seus direitos, a motoristas profissionais, 
nos têrmos do art. 17. 

Parágrafo único. A venda será feita com a 
condição expressa de destinar-se o veículo, 
obrigatòriamente, durante o prazo de 5 (cinco)  
anos, ao serviço de transporte de passageiros por 
aluguel. 

Art. 15. O preço dos automóveis será pago no 
prazo máximo de 5 (cinco) anos, em prestações a 
serem estipuladas no contrato de venda, não 
podendo exceder quantia correspondente ao valor da 
fatura, convertida a moeda à taxa do câmbio livre na 
data da entrada do veículo no País, com redução 
que poderá ir até 50% (cinqüenta por cento) de 
acôrdo com as características e o estado de 
conservação do carro. 

Parágrafo único. Correrão por conta do 
comprador as despesas com o seguro do carro, os 
tributos e os emolumentos do contrato. 

Art. 16. O contrato de venda, na hipótese 
prevista no art. 14, deve exarar condições 
uniformes para todos os interessados e conterá a 
cláusula de reserva do domínio, além de outras 
necessárias à garantia da venda e ao 
preenchimento dos fins a que são destinados os 
automóveis vendidos. 

Art. 17. Terão direito à aquisição dos 
automóveis de que trata o artigo 14 os motoristas 
profissionais que forem qualificados de acôrdo com a 
regulamentação a ser expedida no prazo de trinta 
 

dias da vigência desta lei, e que, além dos requisitos 
de ordem geral, preencham as seguintes condições: 

a) estar, há mais de 5 (cinco) anos, no 
exercício efetivo da atividade profissional, no serviço 
de transporte de passageiros por aluguel (táxi); 

b) ter filhos menores ou pais sob sua 
dependência econômica. 

§ 1º A prioridade para a aquisição dos 
automóveis será determinada por sorteio entre os 
motoristas qualificados de acôrdo com a 
regulamentação prevista neste artigo. 

§ 2º Em qualquer hipótese, porém, nenhum 
motorista, uma vez contemplado, poderá concorrer a 
novo sorteio. 

Art. 18. Para a execução e fiscalização do 
disposto nos arts. 14 a 17, poderá o Ministério da 
Fazenda firmar convênio com o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 
Transportes e Cargas nos têrmos da regulamentação 
a ser expedida. 

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Publique-se. 
 

MENSAGEM 
Nº 233, DE 1958 

 
(Número de ordem na Presidência da República: 

543) 
 
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, em parte, o Projeto de Lei nº 
2.347, de 1957, da Câmara dos Deputados (nº 12, 
de 1958, no Senado Federal), que eleva à 1ª 
categoria o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, cria Juntas de Conciliação e Julgamento e 
dá outras providências. 
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Incide o veto sôbre o art. 3º, em parte, art. 4º, 
em parte, e seu parágrafo único, art. 6º, letras a e b, 
artigo 8º e seu parágrafo único, que considero 
contrários aos interêsses nacionais, conforme se 
verá das razões expostas a seguir. 

Torna-se imperioso vetar, no artigo 3º, a 
expressão “10 (dez) de Juiz do Trabalho Substituto, 
lotados nas Juntas de Pôrto Alegre, Pelotas, Rio 
Grande, São Jerônimo, São Leopoldo e Florianópolis” a 
fim de evitar a injustificável criação de cargos de Juízes 
Substitutos nas Juntas de Conciliação e Julgamento 
das cinco últimas cidades citadas. 

A êste respeito, cumpre acentuar, de início, 
que a parte vetada iria alterar o sistema que presidiu 
a criação da Justiça do Trabalho em todo território 
nacional (art. 654, §§ 1º e 3º, da Consolidação das 
Leis do Trabalho), quando determina a existência de 
Juízes Substitutos apenas nas sedes das Regiões. 

Por outro lado, cabe notar que o movimento de 
processos nas Juntas aludidas não aconselha a 
criação dêsses cargos. Tomando-se por base o 
número de dissídios ajuizados em cada uma das 
Juntas sediadas em Pôrto Alegre, que alcançam 
1.796, não há como aceitar seja tal medida estendida 
a Juntas de movimento inferior, em vários casos, a 
245 reclamações, sobrecarregando 
desnecessàriamente o Tesouro Nacional com a 
importância de Cr$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e 
quatro mil cruzeiros) anuais. 

O precedente aberto poderia acarretar, ainda, 
maiores conseqüências, com a possível extensão da 
medida às demais Juntas não localizadas em sedes 
de Regiões, em número de 30, o que elevaria a 
despesa anual com a manutenção da Justiça do 
Trabalho em mais Cr$ 11.520.000,00 (onze milhões, 
quinhentos e vinte mil cruzeiros) anuais. 

Finalmente, cabe esclarecer que,  
em face da redação dada ao cita- 
 

do dispositivo, não foi possível vetar a proposição de 
modo a permanecer a criação dos cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto na sede do mencionado 
Tribunal, como foi proposto. Por esta razão, 
oportunamente enviarei novo projeto de lei para criar 
êsses cargos em inúmero igual ao previsto no projeto 
inicial. 

No que tange ao art. 4º, impõe-se o veto às 
expressões: “Pelotas, Rio Grande, São Jerônimo, 
São Leopoldo e Florianópolis” e, in-fine, “considerada 
a antiguidade por tempo de serviço prestado à 
Justiça do Trabalho durante as substituições”, 
constantes do referido artigo, bem como o seu 
parágrafo único, pelas mesmas razões invocadas em 
relação ao art. 3º, cumprindo apenas acrescentar 
que a manutenção integral do dispositivo importaria 
no aproveitamento dos Suplentes de algumas Juntas 
de Conciliação e Julgamento, estabelecendo um 
privilégio inaceitável com a agravante de que a 
medida, possìvelmente, provocaria reivindicações 
imediatas dos demais Suplentes de Juiz do  
Trabalho. 

A propósito do veto ao art. 6º, letras a e b, 
que cria 3 cargos de provimento efetivo de Chefe 
de Secretaria, símbolo PJ-6, e 10 (dez) da mesma 
natureza, símbolo PJ-7, bem como ao art. 8º e seu 
parágrafo único, que transforma a função 
gratificada de Secretário da Presidência do 
Tribunal em cargo em comissão, símbolo PJ-6, são 
bem expressivas a respeito as palavras do Relator 
do projeto na Comissão de Justiça da Câmara dos 
Deputados, Deputado Oliveira Brito, que assim se 
manifestou, com aprovação unânime de seus 
pares: 

“A organização do pessoal administrativo da 
Justiça do Trabalho, desde a Lei nº 409, de 25 de 
outubro de 1948, obedece a normas uniformes para 
as diversas Regiões. 
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A lei não só enumera os cargos de que se 
compõe o quadro de cada Junta de Conciliação e 
Julgamento, – como fixa os padrões de vencimentos 
dos cargos isolados e de carreira, bem como os 
valores dos símbolos dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas. 

Ora, o artigo 6º do substitutivo subverte 
inteiramente o sistema em boa hora adotado pela 
Lei nº 409 e até hoje mantido, atribuindo aos 
cargos que cria símbolos e padrões de 
vencimentos muito mais elevados dos que os 
estabelecidos para os demais servidores da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região. 

Criaria, assim, uma situação privilegiada para 
os novos funcionários que venham a preencher os 
cargos criados, em decorrência da aprovação do 
projeto, em contraste com os demais servidores  
da mesma Região, que continuariam ocupando 
embora cargos idênticos, a perceber vencimentos 
desiguais”. 

A estas considerações, releva, outrossim, 
acrescentar que não sòmente os ocupantes de 
cargos idênticos iriam, certamente, solicitar 
equiparações, mas todo o pessoal das demais 
carreiras existentes nos diversos Tribunais Regionais 
do Trabalho poderiam pleitear reestruturações dos 
seus Quadros, provocando um aumento de despesa 
imprevisível. 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 

Eleva à primeira categoria o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região; cria Juntas de Conciliação 
e Julgamento; e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É elevado à primeira categoria o 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com 
sede em Pôrto Alegre, e aumentado para 7 (sete) o 
número de seus juízes, na forma do art. 670 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 2º São criadas, na 4ª Região da Junta do 
Trabalho, 13 (treze) Juntas de Conciliação e 
Julgamento sendo 3 (três) com sede na cidade de 
Pôrto Alegre; 1 (uma) nas cidades de Caxias do Sul, 
Erechim, Livramento, Novo Hamburgo, Passo Fundo, 
Santa Maria e Uruguaiana, no Estado do Rio Grande 
do Sul; 1 (uma) nas cidades de Blumenau, Criciúma 
e Joinvile, no Estado de Santa Catarina. 

§ 1º Fica estendida a jurisdição das seguintes 
Juntas de Conciliação e Julgamento: a das sediadas 
em Pôrto Alegre, aos Municípios de Canoas, 
Gravataí, Guaíba e Viamão; a da sediada em 
Florianópolis, aos Municípios de Biguaçu, Palhoça e 
São José; a da sediada em Pelotas, aos Municípios 
de Arroio Grande e São Lourenço do Sul; a da 
sediada em Rio Grande, no Município de São José 
do Norte; a da sediada em São Jerônimo, aos 
Municípios de General Câmara, Taquari e Triunfo. 

§ 2º A jurisdição da Junta criada em Caxias do 
Sul será extensiva aos Municípios de Antônio Prado, 
Bento Gonçalves, Farroupilha, Flôres da Cunha e 
Garibaldi; a de Erechim, aos Municípios de Aratiba, 
Gaurama, Getúlio Vargas e Marcelino Ramos; a de 
Livramento, aos Municípios de Dom Pedrito e Rosário 
do Sul; a de Nova Hamburgo, com exclusão do 
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Distrito de Lomba Grande, aos Municípios de Nova 
Petrópolis, Sapiranga e aos Distritos de Campo Bom, 
Estância Velha, Dois Irmãos e Ivoti, do Município de 
São Leopoldo; a de Passo Fundo, aos Municípios de 
Carazinho, Tapejara e Marau; a de Santa Maria, aos 
Municípios de Júlio de Castilhos e São Pedro do Sul; 
a de Uruguaiana, aos Municípios de Alegrete e 
Itaqui; a de Blumenau, aos Municípios de Brusque, 
Gaspar e Itajaí; a de Criciúma, aos Municípios de 
Araranguá, Turvo, Sombrio, Urussanga, Jagaruna, 
Tubarão e Braço do Norte; e a de Joinvile, aos 
Municípios de São Francisco do Sul, Araquari, 
Guaramirim e Jaranguá do Sul. 

§ 3º A Jurisdição da Junta de São Leopoldo 
passa a ser, com exclusão dos Distritos de Campo 
Bom, Estância Velha, Dois Irmãos, Ivoti, extensiva 
aos Municípios de Esteio e Caí, e Distrito de Lomba 
Grande do Município de Novo Hamburgo. 

Art. 3º Ficam criados e serão providos na 
forma do Decreto-lei nº 9.797, de 10 de setembro de 
1946, os seguintes cargos: 2 (dois) de Juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, alheio 
aos interêsses profissionais; 13 (treze) de Juiz do 
Trabalho Presidente de Junta; 10 (dez) de Juiz do 
Trabalho Substituto, lotados nas Juntas de Pôrto, 
Alegre, Pelotas, Rio Grande, São Jerônimo, São 
Leopoldo e Florianópolis; 10 (dez) de Suplente de 
Juiz do Trabalho, distribuídos entre as 10 (dez) 
Juntas de Conciliação e Julgamento, instituídas por 
esta lei fora das Capitais dos Estados integrantes da 
Região; e 26 (vinte e seis) funções de vogal, sendo 
13 (treze) para a representação de empregados e 13 
(treze) para a de empregadores, para atender ao 
disposto nos arts. 1º e 2º desta lei. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para 
cada vogal. 

Art. 4º São extintas as funções de Suplente  
do Juiz do Trabalho Presidente das atuais Juntas de 
 

Conciliação e Julgamento com sede em Pôrto Alegre, 
Pelotas, Rio Grande, São Jerônimo, São Leopoldo e 
Florianópolis, assegurando-se aos seus ocupantes o 
aproveitamento no cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 
mediante concurso de títulos, considerada a antiguidade 
por tempo de serviço efetivamente prestado à Justiça do 
Trabalho durante as substituições. 

Parágrafo único. A inscrição dos atuais 
titulares das funções de suplente será automática 
nos concursos para Juiz do Trabalho Presidente de 
Junta e Juiz Substituto, desde que os interessados 
não tenham atingido a idade limite estabelecida na 
Constituição Federal. 

Art. 5º Os mandatos dos vogais das Juntas, 
ora criadas, terminarão simultâneamente com os dos 
titulares das atualmente em funcionamento no 
respectivo Estado. 

Art. 6º São criados os seguintes cargos isolados 
de provimento efetivo, para lotação nas Juntas de 
Conciliação e Julgamento instituídas por esta lei: 

a) 3 (três) de Chefe de Secretaria das Juntas 
de Conciliação e Julgamento de Pôrto Alegre, 
símbolo PJ-6; 

b) 10 (dez) de Chefe de Secretaria das Juntas 
de Conciliação e Julgamento, símbolo PJ-7; 

c) 3 (três) de Oficial de Justiça das Juntas de 
Conciliação e Julgamento de Pôrto Alegre, padrão H; 

d) 10 (dez) de Oficial de Justiça, padrão G. 
Art. 7º O Presidente do Tribunal Regional 

promoverá a instalação das Juntas ora criadas, bem 
como as outras medidas decorrentes da presente lei. 

Art. 8º É transformada a função de Secretário 
da Presidência, na 4ª Região com sede em Pôrto 
Alegre, em cargo isolado, de provimento em 
comissão, de Secretário da Presidência, símbolo PJ-
6. 

Parágrafo único. O provimento dêsse cargo 
será feito pelo Presidente do Tribunal, mediante livre 
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escolha entre os funcionários de carreira do quadro 
daquele órgão judiciário. 

Art. 9º Os vencimentos dos cargos e as 
gratificações das funções de que trata esta lei, serão 
fixados pela Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, 
para as sedes das 1ª e 2ª Regiões. 

Art. 10. É o Poder Executivo autorizado a abrir 
ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, o crédito 
especial necessário à execução desta lei, até o limite 
de Cruzeiros 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros). 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. 
 

MENSAGEM 
Nº 234, DE 1958 

 
(Número de ordem na Presidência da 

República: 545) 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, no uso da atribuição que me 
conferem os arts. 70, § 1º, e 87, II, da Constituição 
Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei 
da Câmara nº 505, de 1955 (no Senado, nº 84-57), 
que regula o seqüestro e o perdimento de bens nos 
casos de enriquecimento ilícito, por influência ou 
abuso do cargo ou função. 

Incide o veto sôbre a expressão 
"privativamente, pelo prazo de noventa dias, o 
direito", constante do § 1º, art. 5º, e sôbre o § 2º do 
mesmo artigo, disposições que considero contrárias 
aos interêsses nacionais, em face das razões que 
passo a expor. 

Não se aconselha a fixação de prazo  
prevista no parágrafo 1º do art. 5º do projeto  
para que a pessoa jurídica ingresse em juízo. A 
 

prevalecer aquela fixação – período de noventa dias 
– poderia parecer que, findo êsse prazo, ocorreria  
a perempção. Ora, não deve haver dúvida quanto  
à possibilidade de tal procedimento, em  
qualquer tempo, dentro do lapso de noventa dias,  
ou, se fôr o caso e as circunstâncias o exigirem, 
mesmo depois dêsse trimestre. Pode acontecer  
que se tornem necessárias diligências demoradas, 
que sòmente seriam ultimadas em meses. Assim,  
o veto vem tornar viável a medida em questão,  
logo esteja a pessoa jurídica apta a tomar as 
providências mencionadas, sem que se ponha 
dúvida quanto a qualquer possível perempção da 
ação. 

Além do que, através o veto, fica expressa a 
obrigatoriedade – não mais o direito ou a faculdade – 
do interessado ingressar em juízo, em socorro do 
seu patrimônio. 

Por outro lado, conforme se verifica do § 3º, do 
mesmo art. 5º, o rito para o procedimento judicial 
competente é o que vem estabelecido para o 
seqüestro em geral, pelo estatuto processual civil. 
Torna-se inconveniente, assim, qualquer inovação 
que possa dar margem a uma interpretação menos 
exata, seja relativamente aos dispositivos do 
indicado estatuto, seja com referência à legislação 
disciplinadora da espécie, tanto em diplomas comuns 
como pelo texto da Carta Magna. 

Não se pode admitir, a priori, que a pessoa 
jurídica de direito público se desinteresse de zelar 
pelo seu patrimônio, omitindo-se até porque há 
penalidades para os que assim procedem. 

Considerando o alto objetivo da lei, que é o de 
evitar prejuízos patrimoniais decorrentes da ação 
nociva de quem enriqueceu ilìcitamente, deve ser 
afastada qualquer possibilidade de falsa 
interpretação do texto legal que possa permitir seja 
burlada aquela louvável intenção. 
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A matéria foi apreciada pelos órgãos técnicos 

competentes, dêsses estudos resultando as sugestões 
que o veto traduz e que o Executivo, dada a procedência 
dos argumentos formulados, acolheu inteiramente. 

O Govêrno, no seu propósito, tantas vêzes 
reiterado, de armar a Administração dos 
instrumentos capazes de fazê-la funcionar 
plenamente, determinando medidas para apuração 
das ocorrências e acusações contra funcionários, e 
providenciando a punição dos responsáveis, acolheu 
as ponderações formuladas por aquêles órgãos, as 
quais visam à exata realização da lei, através da 
perfeita aplicação dos seus dispositivos. 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
parcialmente, o projeto em causa, que ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

 
Regula o seqüestro e o perdimento de bens 

nos casos de enriquecimento ilícito, por influência ou 
abuso do 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 seqüestro 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, quaisquer cargos, funções 
ou empregos, civis ou militares, quer sejam eletivos, 
quer de nomeação ou contrato, nos órgãos dos 
Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

§ 2º Equipara-se ao dirigente ou empregado 
de autarquia, 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, regulamentos, 
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 valor 
sensivelmente 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 
sensìvelmente 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 
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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, medição, 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 
art. 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. É 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 mercadorias ou bens 
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 
parafiscais ou de qualquer dêles 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 seqüestro 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, (Vetado) 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 omis- 
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sões e falhas da inicial e para apresentar e indicar os 
documentos ou outros meios de prova de que 
disponha. 

§ 3º O pedido de seqüestro 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 seqüestro 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 seqüestrados 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 O Juiz, o representante do  
Ministério Público, o Serventuário ou o Funcionário 
da Justiça que por qualquer meio, direto ou indireto, 
retardar o andamento dos processos a que se refere 
o artigo anterior ou deixar de ordenar ou cumprir  
os atos e têrmos judiciais nos prazos fixados por  
Iei, ficarão impedidos de prosseguir funcionando no 
feito, sem prejuízo da ação penal cabível, na 
hipótese. 

Art. 7º A fórmula "vantagem econômica", 
empregada no art. 2º, letra c, abrange 
genèricamente tôdas 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 terceiro. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. 

MENSAGEM 
Nº 235, DE 1958 

 
(Número de ordem na Presidência da 

República: 551) 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa  Excelência 

que, no uso da atribuição que me confere os artigos 70, 
§ 1º, e 87, II, da Constituição Federal, resolvi vetar, em 
parte, o Projeto de Lei nº 2.940, de 1957, da Câmara dos 
Deputados (nº 31, de 1958, no Senado Federal), que 
regula a situação dos servidores civis e militares 
candidatos a cargos eletivos ou diplomados para o 
exercício de mandato legislativo federal. 

Incide o veto sôbre as expressões: "...sem 
perda de sôldo, vencimento ou remuneração, ...", no 
art. 2º; "...e perceberá proventos do respectivo cargo, 
pôsto ou emprêgo até quando começar a sessão 
Iegislativa", no art. 3º; e "...especialmente o art. 251 
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952", 
constante do art. 5º in fine, do projeto. 

No tocante à expressão vetada no art. 2º, 
verifica-se que a mesma além de contrariar  dispositivo 
expresso da nossa Carta Magna, não se coaduna com 
as normas que o Govêrno vem mantendo, 
rigorosamente, no sentido da total isenção de seus 
agentes nos pleitos eleitorais, eis que criaria uma 
situação privilegiada para um grupo de servidores, 
candidatos a postos eletivos, negando  aos demais, 
apenas pelo fato de não exercerem comando, cargos 
de chefia, direção, fiscalização ou apreciação, igual 
vantagem. É evidente que êste tratamento 
discriminatório não encontra apoio na norma 
constitucional que determina a igualdade de todos – no 
caso, os servidores civis e militares – perante a lei. 

Por outro lado, a expressão referida, se 
mantida, criaria injustificável ônus para o Tesouro, 
com o pagamento de sôldo, vencimento 
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ou remuneração ao militar ou servidor civil, sem a 
conseqüente prestação de serviços, desde a data do 
simples registro de respectiva candidatura até ao dia 
seguinte ao pleito. 

Na prática, aliás, a finalidade que presidiu a 
elaboração do projeto iria ser desvirtuada, pois 
possibilitaria o registro de candidaturas sem que o 
candidato estivesse efetivamente interessado no 
pleito, visando apenas a um longo período de 
inatividade remunerada, com evidentes prejuízos 
para a Administração. 

Quanto à expressão vetada no artigo 3º, é a 
mesma manifestamente inconstitucional, visto como 
colide com o art. 48, I, b, da Constituição. 

Na realidade, o dispositivo constitucional  
em aprêço proíbe ao Deputado ou Senador, desde  
a expedição do respectivo diploma, aceitar  
ou exercer "comissão ou emprêgo remunerado  
de pessoa jurídica de direito público,  
entidade autárquica, sociedade de economia  
mista ou emprêsa concessionária de serviço 
público". 

Ora, a parte vetada iria possibilitar ao  
servidor público a percepção de proventos,  
isto é, uma forma de remuneração, após a  
expedição do diploma, quando o preceito 
constitucional citado dispõe exatamente o contrário, 
proibindo o exercício de comissão ou emprêgo 
remunerado. 

No que tange ao veto apôsto à expressão 
constante do art. 5º in fine, é êle uma decorrência do 
veto à parte referida do art. 2º. 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
em parte, o projeto em causa, as quais tenho a honra 
de submeter à elevada consideração dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 27 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 

Regula a situação dos servidores civis e 
militares candidatos a cargos eletivos ou diplomados 
para o exercício de mandato legislativo federal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O funcionário público, o militar ou o 

empregado de entidade autárquica, sociedade de 
economia mista ou emprêsa concessionária de 
serviço público poderá, para dedicar-se à atividade 
política, requerer licença, sem vencimento, 
remuneração ou sôldo, do cargo ou pôsto, que estiver 
ocupando, durante o período que mediar entre a sua 
escolha, em convenção partidária, para candidato a 
cargo eletivo e a data em que forem diplomados os 
eleitos pelo órgão competente da Justiça Eleitoral. 

Art. 2º O militar, que exercer comando, bem 
como o funcionário ou o empregado, referidos no 
artigo precedente, que exercer cargo de chefia, 
direção, fiscalização ou arrecadação, serão 
afastados de suas funções, sem perda de sôldo, 
vencimento ou remuneração, desde a data em que 
forem registrados até ao dia seguinte ao pleito. 

Art. 3º Qualquer dos servidores designados no 
art. 1º, que fôr eleito Deputado ou Senador, afastar-
se-á das funções, que estiver exercendo, na mesma 
data da expedição do diploma, sob pena de perda do 
mandato (Constituição Federal, art. 48, I, b e § 1º), e 
perceberá proventos do respectivo cargo, pôsto ou 
emprêgo até quando começar a sessão legislativa. 

Art. 4º O período de licença e os de 
afastamento previstos nesta lei serão considerados 
de efetivo exercício para a aposentadoria, 
disponibilidade, promoção por antiguidade, 
transferência para a reserva ou reforma. 

Art. 5º Revogam-se as disposições  
em contrário, especialmente 
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o art. 261 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Publique-se.  
 

MENSAGEM 
Nº 236, DE 1958 

 
(Número de ordem na Presidência da 

República: 552) 
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 nº 3.801, de 1958 (no Senado, nº 179-
58), que modifica a Lei nº 2.929, de 27 de outubro de 
1956, que disciplina o processo de alteração ou 
retificação de idade dos Oficiais das Fôrças Armadas 
e dá outras providências. 

Incide o veto sôbre o artigo 2º do projeto, 
dispositivo que considero contrário aos interêsses 
nacionais, em face das razões que passo a expor. 

É manifesta a inconveniência do artigo em 
referência, eis que, ao modificar a redação das alíneas a 
e b do § 1º do art. 3º, da Lei nº 2.929, de 27 de outubro 
de 1956, viria, na realidade, anular disposições de todo 
necessárias, quais as que vedam a alteração ou 
retificação da idade do oficial, constante dos seus 
assentamentos militares ou do almanaque do respectivo 
Ministério, salvo em caso de evidente equívoco na 
organização dos documentos para alistamento, 
incorporação ou matrícula nas escolas de formação 
(alínea a), ou, ainda, de discordância entre os 
assentamentos individuais e o almanaque ministerial 
(alínea b), êrro de impressão, ou cumprimento de 
decisão judicial (alíneas c e d). 

A alteração do critério  
estabelecido, presentemente, nas alíneas  
referidas, após a sua vigência por 
 

algum tempo, seria sobremodo prejudicial, inclusive 
para terceiros, podendo ensejar demandas, advindas 
de possíveis injustiças com a sua aplicação, além de 
ocasionar graves perturbações à Administração. 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 27 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

 
Modifica a Lei nº 2.929, de 27 de outubro de 

1956, que disciplina o processo de alteração ou 
retificação de idade dos Oficiais das Fôrças Armadas 
e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É acrescentada ao art. 3° da nº 2.929, 

de 27 de outubro de 1956, a seguinte letra: 
"Art. 3º................................................................ 
 
e) em caso de discordância de datas entre  

a certidão de nascimento (verbum ad verbum)  
do registro civis e a dos assentamentos individuais 
do oficial, prevalecerá a data constante da  
certidão, desde que seu registro expresso seja 
anterior à data da declaração ou justificação de idade 
a alterar ou ratificar por ocasião de verificação de 
praça, incorporação ou matrícula nas escolas de 
formação". 

Art. 2° As letras a e b do § 1º do art. 3° da Lei 
n° 2.929, de 27 de outubro de 1956, passam a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 3º................................................................ 
§ 1º.................................................................... 
a) quando cónsignada por mais de 5 (cinco) 

anos consecutivos, nos seus assentamentos 
militares ou no almanaque do respectivo Ministério, a 
contar da publicação desta lei; 
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b) quando da alteração ou retificação decorra 

haver o mesmo oficial verificado praça com idade 
inferior a 17 (dezessete) anos, ressalvado o que 
dispõe a letra e dêste artigo". 

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

Publique-se. 
 

MENSAGEM 
Nº 237, DE 1958 

 
(Número de ordem na Presidência da 

República: 553) 
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, 
em parte, o Projeto de Lei nº 2.193, de 1956, da 
Câmara dos Deputados (nº 33, de 1957, no Senado 
Federal), que altera os Quadros da Secretaria e dos 
Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

Incide o veto sôbre a expressão inserta no art. 
2º, parágrafo único, do projeto: "As vagas restantes 
nesta classe serão preenchidas pela forma prevista 
no art. 5º desta lei", bem como sôbre a do art. 5º: 
"Mediante concurso de segunda entrância, 
organizada pelo Tribunal", as quais considero 
inconstitucionais e contrárias aos interêsses 
nacionais, em face das razões a seguir expostas. 

As expressões vetadas iriam permitir o 
provimento de tôdas as vagas da classe inicial da 
carreira de Oficial Judiciário, mediante concurso 
interno, restringindo-se o recrutamento aos ocupantes 
da classe inicial final da carreira de Auxiliar Judiciário. 

É evidente, portanto, que o prevalecimento 
das expressões vetadas infringiria o disposto no art. 
 

184 da nossa Carta Magna, que consagra o princípio 
da acessibilidade de todos os brasileiros aos cargos 
públicos, pois impediria não só o cidadão comum de  
se candidatar às respectivas provas, como também 
os demais servidores do próprio Tribunal, porventura 
desejosos de ingressar na carreira de Oficial 
Judiciário. 

Por outro lado, vale acentuar que, se 
prevalecessem as referidas expressões com a 
redação dada aos dispositivos, ambos de natureza 
permanente, nunca mais se verificaria a investidura, 
na carreira de Oficial Judiciário, mediante concurso 
público competitivo, de um cidadão brasileiro 
estranho à Carreira de Auxiliar Judiciário, barrando 
as pretensões da mocidade estudantil interessada 
em ingressar nos cargos públicos, melhor 
remunerados, o que seria profundamente atentatório 
aos interêsses nacionais. 

Finalmente, cumpre esclarecer que o veto em 
nada prejudica os ocupantes dos cargos de Auxiliar 
Judiciário, carreira auxiliar da de Oficial Judiciário, 
visto que continuam com acesso assegurado à 
metade das vagas da classe inicial dêsta última 
carreira, nos têrmos do art. 255, da Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União), aplicável aos interessados 
de acôrdo com o art. 16 do projeto. 

São estas as razões que me levaram a opor o 
veto parcial ao projeto em causa, as quais tenho a 
honra de submeter à elevada consideração dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 27 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 
Altera os Quadros da Secretaria e dos 

Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Dis- 
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trito Federal, e dá outras providências. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam alterados, nos têrmos desta lei e 

das tabelas anexas, o Quadro da Secretaria do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o da 
Secretaria da Corregedoria da Justiça do Distrito 
Federal. 

Parágrafo único. Compete ao Presidente do 
Tribunal determinar a apostila dos títulos de 
nomeação, dos funcionários em face de sua nova 
situação decorrente da presente lei. 

Art. 2º A carreira de Oficial Judiciário dos 
Quadros das Secretarias do Tribunal e da 
Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, 
escalonada de M a O passa a ter a estrutura 
constante das Tabelas B e D, anexas à presente lei. 

Parágrafo único. Os atuais ocupantes efetivos 
das classes N e M da referida carreira serão 
classificados, em cada um dos citados quadros, na 
classe O, indo os das classes L e K para a classe N 
e os da classe J para a classe M. As vagas restantes 
nesta classe serão preenchidas pela forma prevista 
no. art. 5º desta lei. 

Art. 3º As carreiras de Auxiliar Judiciário e 
Dactilógrafo dos aludidos quadros ficam fundidas na 
de Auxiliar Judiciário, escalonada de H a L e com a 
estrutura constante das Tabelas B e D desta lei. 

Parágrafo único. Os atuais ocupantes efetivos 
das classes J e I das referidas carreiras passarão a 
ocupar, nos quadros a que pertencerem a classe L 
da nova carreira, indo os das classes H – G e F para 
as classes K – J e I, respectivamente. 

Art. 4º Aos integrantes da carreira de Auxiliar 
Judiciário cabe precipuamente, a execução dos 
serviços de dactilografia. 

Art. 5º Os ocupantes da classe final da carreira 
de Auxiliar Judiciário terão acesso à classe ini- 
 

cial da carreira de Oficial Judiciário, mediante concurso 
de segunda entrância organizado pelo Tribunal. 

Art. 6º As carreiras de Artífice, Ascensorista, 
Guarda Judiciário e Auxiliar de Portaria do quadro da 
Secretaria do Tribunal, que passam a ter a estrutura 
constante da Tabela B, ficam escalonados nas classes 
H a L, G a J, G a K, e G a K, respectivamente. 

Art. 7º Aos Auxiliares de Portaria, além dos 
serviços gerais de zeladoria e portaria, incumbe, de 
acôrdo com as instruções que forem baixadas pelo 
Presidente do Tribunal, auxiliar os serviços de 
limpeza e conservação. 

Art. 8º Ficam criados no Quadro da Secretaria 
do Tribunal os cargos isolados de provimento efetivo 
de Chefe de Seção de Comunicações, símbolo PJ-2 
(um),; de Revisor, padrão O (um), de Auxiliar de 
Bibliotecário, padrão L (um), dois de Motorista, 
padrão J, e 25 (vinte e cinco) de Servente, padrão G,  
bem como uma função gratificada de Secretário do 
Diretor Geral, FG-4, nove de Encarregado de Turma, 
FG-5, uma de Chefe de Portaria, FG-4, e uma de 
Chefe de Zeladoria, FG-4. 

Art. 9º Ficam criados no Quadro da 
Corregedoria os seguintes cargos isolados de 
provimento efetivo: dois de Chefe de Seção, PJ-3, 
um Servente H, sete de Servente, padrão G, dez de 
Assistente Social, padrão J, e dois de Motorista, 
padrão J. 

Parágrafo único. Serão aproveitados nos 
cargos de Assistente Social, Motorista e Servente, a 
que se refere êste artigo, os atuais extranumerários 
ocupantes das referidas funções, no Quadro da 
Corregedoria. 

Art. 10.º Os cargos isolados de provimento 
efetivo dos Quadros das Secretarias do Tribunal e da 
Corregedoria passam a ter os símbolos e padrões de 
vencimentos constantes das Tabelas A e C, anexas 
à presente lei. 
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Art. 11. Ficam extintos, quando vagarem, um 

cargo isolado de Ajudante de Motorista, padrão G, e 
um de Protocolista, padrão M, assim como um de 
Escriturário, um de Auxiliar de Arquivista, trinta e seis 
de Auxiliar de Escritório e cinco de Servente, da série 
funcional de Extranumerário, e ainda dezesseis de 
Servente contratado, todos da Secretaria do Tribunal 
de Justiça. 

Art. 12. Ficam também extintas na Secretaria 
da Corregedoria da Justiça, logo que vangarem, 
duas funções gratificadas de Chefe de Seção FG-3, 
cinco de Inspetor, seis de Escriturário, sete de 
Auxiliar de Escritório, cinco de Servente, dez de 
Assistente Social e um de Motorista, todos da série 
funcional de Extranumerário. 

Art. 13. O Revisor, cujo cargo é criado por esta 
lei, terá exercício na Seção de Comunicações, 
incumbindo-lhe a supervisão da Turma de 
Conferência e Registro de Acórdãos. 

Art. 14. É vedado, ao Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal contratar novos servidores ou 
admitir, a qualquer título, extranumerários para a sua 
Secretaria e Serviços Auxiliares, inclusive para a 
Corregedoria. 

Art. 15. Os cargos isolados serão providos pelo 
Tribunal por proposta de seu Presidente, observadas 
as indicações do Corregedor quanto aos cargos da 
Corregedoria, dando-se, todavia, preferência aos 
servidores do Tribunal ou da Corregedoria, sempre 
que, a critério do Tribunal, satisfaçam os requisitos de 
merecimento e especialização. 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente do 
Tribunal prover livremente as funções gratificadas. 

Art. 16. Na nomeação, promoção, licença, 
exoneração, demissão, readmissão, readaptação e 
aposentadoria dos funcionários da Secretaria do 
Tribunal e da Corregedoria da Justiça do Distrito 
Federal, aplicam-se, no que couberem, as normas do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União 
(Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952). 

Art. 17. Para atender, no corrente exercício, ao 
aumento de despesas decorrente desta lei, é o 
Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder 
Judiciário – Tribunal de Justiça do Distrito Federal – 
o crédito especial de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões 
de cruzeiros). 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
TABELA A 

 
QUADRO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 

 
Número 

de 
cargos 

CARGOS 
Padrão 

ou 
Símbolo 

 Cargos, isolados de provimento efetivo  

1 Secretário do Tribunal............................................. PJ-O 
6 Chefe de Seção...................................................... PJ-2 
1 Revisor.................................................................... O 
1 Bibliotecário............................................................. O 
1 Almoxarife............................................................... O 
1 Auxiliar de Almoxarife............................................. L 
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Número 

de 
cargos 

CARGOS Classe 

1 Auxiliar de Bibliotecário .............................................................................................................................. L 
1 Arquivista ...................................................................................................................................................... L 
1 Zelador ......................................................................................................................................................... M 
1 Porteiro ......................................................................................................................................................... M 
2 Motorista ....................................................................................................................................................... K 
2 Motorista ....................................................................................................................................................... J 
5 Ajudante de Porteiro ................................................................................................................................... J 
3 Oficial de Justiça ......................................................................................................................................... L 
25 Servente ....................................................................................................................................................... G 
   

 
TABELA B 

 
QUADRO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DO DISTRITO FEDERAL 

 
Número 

de 
cargos 

CARGOS Classe 

  
Cargos de carreira 

 

 

5 Oficial Judiciário .......................................................................................................................................... O 
11 Oficial Judiciário .......................................................................................................................................... N 
15 Oficial Judiciário .......................................................................................................................................... M 
10 Auxiliar Judiciário ........................................................................................................................................ L 
12 Auxiliar Judiciário ........................................................................................................................................ K 
15 Auxiliar Judiciário ........................................................................................................................................ J 
22 Auxiliar Judiciário ........................................................................................................................................ I 
25 Auxiliar Judiciário ....................................................................................................................................... H 
1 Artífice ........................................................................................................................................................... L 
1 Artífice ........................................................................................................................................................... K 
1 Artífice ........................................................................................................................................................... J 
1 Artífice ........................................................................................................................................................... I 
3 Artífice ........................................................................................................................................................... H 
2 Ascensorista ................................................................................................................................................ J 
2 Ascensorista ................................................................................................................................................ I 
2 Ascensorista ................................................................................................................................................ H 
2 Ascensorista ................................................................................................................................................ G 
4 Guarda Judiciário ........................................................................................................................................ K 
6 Guarda Judiciário ........................................................................................................................................ J 
7 Guarda Judiciário ........................................................................................................................................ I 
8 Guarda Judiciário ........................................................................................................................................ H 
10 Guarda Judiciário ........................................................................................................................................ G 
5 Auxiliar de Portaria ...................................................................................................................................... K 
7 Auxiliar de Portaria ...................................................................................................................................... J 
9 Auxiliar de Portaria ...................................................................................................................................... I 
10 Auxiliar de Portaria ...................................................................................................................................... H 
19 Auxiliar de Portaria ...................................................................................................................................... G 
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TABELA C 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 
 

Quadro da Secretaria da Corregedoria 
 

Número 
de 

cargos 
CARGOS Padrão ou 

Símbolo 

   
 Cargos isolados de provimento efetivo  
   
2 Chefe de Seção ........................................................................................................ PJ-3 
1 Oficial de Justiça ...................................................................................................... I 
10 Assistente Social ...................................................................................................... J 
2 Motorista ................................................................................................................... J 
2 Contínuo .................................................................................................................. I 
1 Servente ................................................................................................................... H 
7 Servente ................................................................................................................... G 
2 Correio ...................................................................................................................... C 
   

 
TABELA D 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 

 
Quadro da Secretaria da Corregedoria 

 
Número 

de 
cargos 

CARGOS Classe 

   
 Cargos de Carreira  
   
2 Oficial Judiciário ....................................................................................................... O 
5 Oficial Judiciário ....................................................................................................... N 
5 Oficial Judiciário ....................................................................................................... M 
2 Auxiliar Judiciário ...................................................................................................... L 
4 Auxiliar Judiciário ...................................................................................................... K 
4 Auxiliar Judiciário ...................................................................................................... J 
8 Auxiliar Judiciário ...................................................................................................... I 
10 Auxiliar Judiciário ...................................................................................................... H 
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TABELA E 
 

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAL 

 

Número FUNÇÃO Símbolo 

   
 Funções gratificadas  
   

1 Secretário do Presidente ................................................................................................ FG-2 
1 Secretário do Corregedor ............................................................................................... FG-2 
1 Secretário do Vice-Presidente ........................................................................................ FG-3 
11 Secretário de Câmara Isolada ........................................................................................ FG-4 
4 Secretário de Grupo de Câmaras ................................................................................... FG-4 
2 Secretário de Comissão de Concurso ............................................................................ FG-4 
1 Secretário do Diretor Geral ............................................................................................. FG-4 
1 Chefe da Guarda Judiciária ............................................................................................ FG-4 
1 Chefe da Zeladoria ......................................................................................................... FG-4 
1 Chefe da Portaria ............................................................................................................ FG-4 
9 Encarregado de Turma ................................................................................................... FG-5 
   

 
TABELA F 

 
QUADRO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 

 
Parte Suplementar 

 
(Funcionários enquadrados em virtude de Acórdão do Supremo Tribunal Federal, constante da Ação 

Rescisória nº 153) 
 
Número 

de 
cargos 

CARGOS 
Padrão 

ou 
Símbolo 

Observação 

    
1 Vice-Diretor ................................................ PJ-1 (Extinto quando vagar) 
1 Diretor de Serviço....................................... PJ-2 (Extinto quando vagar) 
4 Ajudante de Porteiro .................................. M (Extintos quando vagarem) 
    

 
Publique-se. 
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MENSAGEM 
 

Nº 238, de 1958 
 

(Número de ordem na Presidência da República: 
566) 

 
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 nº 4.662, de 1958 (no 
Senado, nº 226-58), que modifica a Consolidação 
das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com o 
Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, e dá 
outras providências. 

Incide o veto sôbre a Alteração 1ª, que 
acrescenta ao art. 2º das Normas Gerais, um § 
4º, e sôbre a letra t da Alteração 51ª, que inclui 
entre as isenções de que trata a nota 2ª do art. 
83, da Tabela, os "contratos de locação de 
serviços das agências de publicidade do País", 
por considerar tais disposições contrárias aos 
interêsses nacionais, em face das razões que 
passo a expor. 

A Alteração 1ª constou do projeto que tive a 
honra de encaminhar à apreciação do Poder 
Legislativo. Entretanto, atendendo às 
controvérsias de ordem jurídica, suscitadas 
durante os debates nas duas Casas do 
Congresso Nacional, bem como aos apelos das 
Classes Produtoras, fundamentadas na 
repercussão que o dispositivo poderia produzir 
nas relações entre os contribuintes e o Fisco, 
resolvi reexaminar o assunto, decidindo pelo 
acolhimento das razões apresentadas. 

Quanto à disposição constante da Alteração 51ª 
é ela manifestamente discriminatória, além de contrária 
aos interêsses da Fazenda Nacional. A lei vigente, na 
letra c da nota 2ª do mencionado art. 83, da Tabela, já 
isenta do sêlo proporcional os "contratos de loca- 
 

ção de serviço em que o locador (pessoa física) 
apenas forneça o próprio trabalho". Trata-se de 
dispositivo de caráter geral, justo e que atende aos 
interêsses do trabalhador individual, qualquer que 
seja o ramo de trabalho. Não seria, pois, 
aconselhável, estender o favor legal a emprêsas e 
organizações que operam no setor da publicidade, 
estabelecendo para estas um privilégio sem qualquer 
apoio em motivos de ordem pública. 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
DISPOSITIVOS VETADOS 

 
Nas "Normas Gerais" – Alteração 1ª: 
§ 4º ao art. 2º: 
"Se o papel fôr assinado por mandatário êste e 

o mandante responderão solidàriamente pelo 
pagamento do impôsto, salvo se se tratar de ato de 
gestão de firmas ou sociedades, caso em que a 
responsabilidade será apenas do mandante". 

Letra t da Alteração 51ª, que inclui entre as 
isenções de que trata a nota 2ª do art. 83, da Tabela 
da Lei do Sêlo: 

"Contratos de locação de serviços das 
agências de publicidade do País". 

Publique-se. 
 

MENSAGEM 
 

Nº 239, de 1958 
 

(Número de ordem na Presidência da República: 
567) 

 
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 Cons- 
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tituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 4.663, de 1958 (no Senado, nº 
220, de 1958), que altera a Legislação do Impôsto de 
Consumo, e dá outras providências. 

Incide o veto sôbre as disposições a seguir 
mencionadas, as quais considero contrárias aos 
interêsses nacionais, pelas razões adiante expostas. 

1 – Na Alteração 2ª (art. 1º), os itens 29, 36 e 
37; 

2 – Na Alteração 10ª (art. 1º), item 1º, as 
expressões: "quando não superiores, em conjunto, a 
20% (vinte por cento)"; 

3 – Na Alteração 13ª, item IV, o seguinte 
artigo: "Art.     O Diretor Geral da Fazenda Nacional, 
em caso especial de funcionário localizado em 
capital de Estado de primeira categoria, poderá 
autorizar que o agente fiscal do impôsto de consumo 
da classe "K", promovido para a "L", continue tendo 
exercício, a título precário, na Capital onde esteja 
lotado, substituindo o exercício do mesmo, no Distrito 
Federal, também a título precário, pelo de outro 
agente fiscal do impôsto de consumo de sua livre 
escolha, de forma que fique sempre completa a 
lotação do Distrito Federal. Neste caso, continuará 
cada agente fiscal percebendo a sua remuneração 
pelo Distrito Federal ou Estado a cuja lotação 
pertencer"; 

4 – Alteração 15ª (art. 1º); 
5 – Parágrafo único do art. 4º; 
6 – Na Alínea IX, inciso 6º, as expressões: 

"bem como chapas lisas ou onduladas e seus 
pertences"; 

7 – Na Alínea XV, inciso 2, a palavra 
"pesando", "e mais as expressões: "a) até 1.200 
quilos" – "b) entre 1.200 quilos e 1.600 quilos 10%"; 
e "c) acima de 1.600 quilos – 15%". 

1 – Em sua nova sistemática, o impôsto de 
consumo se caracteriza como um tributo incidente 
genèricamente, sôbre a produção industrial, por meio 
de taxação discriminatória, segundo a natureza do pro- 
 

duto e gravando, de forma não cumulativa, apenas o 
valor agregado em cada uma das fases do ciclo da 
produção. Esta simples definição já deixa fora do 
campo de incidência do impôsto a imensa gama de 
produtos primários oriundos da lavoura, da pecuária 
e das indústrias extrativas animal, vegetal e mineral. 
Foi êste o motivo que levou o projeto enviado ao 
Congresso a excluir o impôsto ora incidente sôbre o 
sal e outros produtos não industrializados. Em 
conseqüência, dentro da área de produção industrial, 
as isenções devem ter caráter absolutamente 
excepcional. Fora dêsses casos, as isenções são 
altamente inconvenientes, entre outras, pelas 
seguintes razões: 

1ª) Importa em desigualdade de tratamento no 
tocante a produtos congêneres; 

2ª) exclui a possibilidade de levantamento 
estatístico da respectiva produção através da 
arrecadação do impôsto; 

3ª) excluindo do tributo um dos elos da cadeia 
de produção, dificulta a aplicação do novo 
mecanismo no contrôle fiscal, facilitando a 
sonegação. 

Releva assinalar, ainda, que o item 29 refere-
se a máquinas de costura. Trata-se, inegàvelmente, 
de um instrumento doméstico de grande utilidade. 
Mas o impôsto de consumo, não é um tributo apenas 
sôbre artigos de luxo. Gravados pelo impôsto de 
consumo os próprios tecidos, ou não, desde que de 
caráter industrial. Apenas o são com alíquotas 
diferentes. Estão sujeitos ao impôsto de consumo os 
próprios tecidos, mesmo as máquinas que fazem os 
tecidos, assim como todos os demais utensílios 
domésticos. A isenção para as máquinas de costura 
assume, assim, o caráter de uma exceção sem 
maiores fundamentos e mesmo de duvidosa 
legitimidade. 

Estando naturalmente excluídos do  
campo de incidência do impôsto os produtos  
não industrializados (art. 1º, Alteração 1ª), as 
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isenções concedidas aos sorvetes, nos têrmos dos 
itens 36 e 37 apenas viriam a beneficiar duas ou três 
grandes emprêsas que se dedicam à sua 
industrialização no País. 

Em contraste com outros produtos alimentares 
de vasto consumo, gravados na Alínea 1ª, êsses 
produtos têm sua utilização restrita apenas a 
pequeno número de grandes cidades, não se 
justificando por conseguinte, a respectiva isenção. 

2 – O item 1ª da Alteração 10ª, procurava 
limitar em 20% os descontos admissíveis para efeito 
de cálculo do impôsto de consumo. Trata-se de 
medida constante da proposta do Executivo 
objetivando estancar a fraude decorrente do 
subfaturamento, disfarçado sob a forma de 
descontos irreais sôbre os preços da lista. 

Todavia, como afirmam os representantes das 
classes produtoras, com fundamento na experiência 
já colhida, o referido limite poderia conduzir, em 
muitos casos, a fazer o impôsto incidir sôbre valores 
acima do preço normal da transação, na hipótese de 
descontos legitimamente superiores a 20%. 

Afirmam, ainda, que a fraude não seria de 
qualquer forma evitada, por restar ao contribuinte 
desonesto a faculdade de faturar pelo líquido, sem 
descontos, o que, a seu turno, também poderia ser 
feito no caso de descontos legítimos, acima dos 
limites da lei. 

Foi, pois, atendendo a essas ponderações, 
que resolvi vetar o referido dispositivo. 

3 – O quarto dos artigos mandados 
acrescentar às Normas Gerais do Decreto nº 43.711, 
de 1958, pelo item IV, da Alteração 13ª do projeto, 
viria subverter completamente as normas, a que 
estão sujeitos os agentes fiscais do impôsto de 
consumo. 

Êsses funcionários são escalonados em 
categorias através das quais vão adquirindo 
complexos conhecimentos, experiência e tirocínio es- 

pecializados, sem os quais o exercício de suas 
funções, tão importantes para a boa arrecadação das 
rendas públicas, perde muito da eficiência 
necessária. 

Por isso mesmo, a cada promoção de 
funcionário daquela carreira, corresponde o exercício 
em nova categoria ou em nova sede. Permitir-se que 
o funcionário promovido à classe final da carreira, 
que constitui categoria especial, pudesse, sem 
perder os benefícios da promoção, continuar 
servindo em categoria inferior, subverteria tôda a 
organização daquela carreira, criaria problemas de 
tôda sorte para a Administração e constituiria uma 
negação das razões superiores, de exclusivo 
interêsse público, que ditaram o seu escalonamento 
em categorias. O artigo, cuja sanção é negada, viria 
ensejar a um diminuto número de funcionários um 
privilégio que é recusado aos demais, prejudicando a 
própria organização do serviço, e dêsse modo, 
contrariando o interêsse nacional. 

4. A Alteração 15ª, aumentando de 100% os 
valores fixados como limites de preço a que está 
sujeito o gôzo das isenções estabelecidas pelo art. 
3º da Lei nº 494, de 26 de novembro de 1948, 
alterado pelo art. 8º da Lei nº 2.653, de 24 de 
novembro de 1955, se convertido em lei, viria 
dificultar sèriamente futuros ajustamentos da lei na 
parte relativa às isenções, a critérios definitivos, que 
é de maior interêsse público estabelecer. 

Com efeito, a regra contida no § 3º do art. 15 
da Constituição, tem tido, até agora, aplicação 
baseada em critérios puramente objetivos, não 
apoiados em levantamentos estatísticos e num 
estudo cientifico da matéria, que a estrutura da 
legislação até agora em vigor não permitia se 
fizessem. 

Parece, entretanto, certo considerar-se que  
os artigos indispensáveis à habitação, vestuário, 
alimentação e tratamento médico das pessoas de restrita 
capacidade econômica, são, precisamente, aquêles 
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que observações estatísticas e estudos objetivos 
demonstram ser de uso absolutamente genérico. 

Ora, os produtos, mencionados no art. 3º da 
Lei nº 494, de 1948, foram escolhidos segundo 
critérios de apreciação subjetiva, e incluem 
produtos como o chocolate, os doces de 
confeitaria, sòmente consumidos por uma pequena 
fração do povo brasileiro, carrinhos-berço e outros 
cuja isenção sempre ficou subordinada a limites de 
preço. 

A experiência, por outro lado, demonstrou 
sobejamente que tais isenções, além de não 
beneficiarem os consumidores pobres, vieram 
abrir largas margens e fraudes pràticamente 
incontroláveis, praticadas pelo faturamento da 
mercadoria dada como isenta através de duas ou 
mais firmas constituídas para êsse fim. Alargar o 
âmbito da isenção pela elevação dos limites de 
preços implicaria, pois, em anular a área de 
fraude e propiciar a concorrência desleal dos 
sonegadores aos contribuintes honestos –  
o que, evidentemente, contraria o interêsse 
nacional. 

5. O parágrafo único do art. 4º do projeto 
introduziria o precedente da ingerência obrigatória de 
pessoas estranhas ao serviço público no exercício da 
atribuição privativa que a Constituição Federal 
outorga ao Presidente da República, de expedir 
regulamentos e decretos para a fiel execução das 
leis (art. 87, I). 

A feitura de tais decretos e regulamentos 
encontra limitação ùnicamente na fidelidade aos 
cânones da lei regulamentada, de modo que 
qualquer cláusula ou condição que lhe fôr imposta, 
implica numa restrição à prerrogativa indicada, que a 
Constituição não autoriza e antes repele. 

6. Não se podem equiparar, para efeito de 
tributação, os tubos e suas conexões e as chapas 
lisas ou onduladas, de cimento simples ou misto.  
Há, entre ambos, divergência fundamental, quer no 
ponto de vista técnico, quer no industrial. São 
 

diferentes em normas e especificações reguladoras 
do cálculo das matérias primas empregadas na sua 
fabricação. 

Enquanto os primeiros têm aplicação em 
grande escala em abastecimentos d'água, canais de 
irrigação, boeiros, saneamentos, esgotos, 
canalizações em geral etc., sendo de utilidades 
diversas e as mais generalizadas, e as segundas a 
que alude o item 6 da Alínea IX, Tabela A, do 
projeto, além de não encontrarem essa amplitude de 
aplicação, não podem merecer o mesmo tratamento. 

As chapas lisas ou onduladas, de cimento 
simples ou misto, já de preço bem elevado, não são, 
pela sua própria natureza, um produto de largo 
consumo pelas classes menos favorecidas. A 
intenção do projeto, de estabelecer uma taxa mínima 
para as matérias primas e os produtos de consumo 
genérico, foi a de não sòmente favorecer a indústria, 
permitindo-lhe a dedução do impôsto incidente sôbre 
aquelas matérias primas, como evitar fôssem as 
pessoas desprovidas de recursos, oneradas nas 
suas despesas quando da aquisição de produtos 
tributados necessários à solução de seus problemas 
imediatos. Sendo assim, não se justificaria incluir-se, 
entre os produtos naturalmente ligados às classes 
pobres, por isso de taxação mínima, aquêles menos 
acessíveis às mesmas classes, em face do seu 
elevado custo. 

7. Como ficou estruturada a Tabela do inciso 2 
da Alínea IV do projeto, o impôsto de consumo 
gravaria com a taxa de 10% os veículos ali 
enumerados de pêso entre 1.200 e 1.600 quilos, 
atingindo camionetas com tração nas quatro rodas, 
de largo emprêgo nas zonas rurais do País, 
enquanto outros tipos mais leves, porém de preço 
mais alto, ficariam gravados com a taxa de apenas 
5%. 

Como as camionetas de mais de 1.600 
quilos não são fabricadas no País e já  
se encontram gravadas na Tarifa Aduaneira com 
a ali quota de 150%, afigura-se mais apro- 
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priado manter todos os veículos de uso misto com a 
taxa única de 5%. 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
DISPOSITIVOS VETADOS 

 
Alteração 2ª (art. 1º), itens: 
"29 – as máquinas de costura de uso 

doméstico"; 
"36 – os sorvetes ou laticínios congelados, à 

base de derivados de leite"; 
"37 – os sorvetes com base de frutas 

nacionais, como: maracujá, côco, abacaxi, morango 
etc., bem como a base de café". 

Alteração 10ª (art. 1º), item 1º, as expressões: 
"quando não superiores, em conjunto, a 20% 

(vinte por cento)"; 
Alteração 13ª, item IV, o seguinte artigo: 
"O Diretor Geral da Fazenda Nacional, em 

caso especial de funcionário localizado em capital de 
Estado, de primeira categoria, poderá autorizar que o 
agente-fiscal do impôsto de consumo da classe "K", 
do promovido para a classe "L", continua tendo 
exercício, a título precário, na Capital onde esteja 
lotado, substituindo o exercício do mesmo, no Distrito 
Federal, também a título precário, pelo de outro 
agente-fiscal do impôsto de consumo de sua livre 
escolha, de forma que fique sempre completa a 
lotação do Distrito Federal. Neste caso, continuará 
cada agente fiscal percebendo a sua remuneração 
pelo Distrito Federal ou Estado a cuja lotação 
pertencer"; 

Alteração 15ª, art. 1º: 
"Ficam aumentados de 100% (cem por  

cento) os valores fixados como limites de preço  
a que está sujeito o gôzo das isenções estabe- 
 

lecidas pelo art. 3º da Lei nº 494, de 26 de novembro 
de 1958, alterado pelo art. 8º da Lei nº 2.653, de 24 
de novembro de 1955". 

Parágrafo único do art. 4º: 
"Para a consolidação e regulamentação de 

que trata êste artigo, o Poder Executivo nomeará 
representantes dos contribuintes indicados pelas 
Confederações de classe, que participarão da feitura 
dos trabalhos pelos técnicos da Diretoria das Rendas 
Internas". 

Alínea IX, inciso 6, as expressões: "bem como 
chapas lisas ou onduladas e seus pertences"; 

Alínea XV, inciso 2º, a palavra "pesando" e 
mais as expressões "a) – até 1.200 quilos", b) entre 
1.200 quilos e 1.600 quilos – 10%" e "c) acima de 
1.600 quilos – 15%". 

Publique-se. 
O SR. PRESIDENTE: – Está feita a leitura do 

Expediente. 
A Mesa comunica ao Senado haver recebido, 

ontem, mais dois vetos presidenciais: 
Referem-se aos projetos que alteram a 

legislação do Impôsto do Sêlo e do Impôsto de 
Consumo. 

Não sendo possível, òbviamente, realizar-se 
na sessão legislativa que hoje se encerra a 
apreciação dêsses vetos, a convocação da sessão 
conjunta destinada a êsse fim será feita no "próximo 
período de funcionamento do Congresso Nacional. 
(Pausa). 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Neves da 

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

discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores: 
ao regressarmos de Montevidéu, a bela Capital da 
República Oriental do Uruguai, onde acabam de se 
realizar dois importantes certamens, o  
VII Congresso Interamericano de Turismo,  
no período de 9 a 17 do corrente e a 1ª 
Conferência Latino-Americana de Transportes Aé- 
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reos, entre os dias 17 e 19 do mesmo mês, junto aos 
quais nos coube a honrosa missão de representar o 
Govêrno do Brasil, como Observador, o Senado da 
República e o Grupo Brasileiro filiado à Associação 
Interparlamentar de Turismo, cumpre-nos o dever de 
assomar a esta tribuna, neste momento, para dizer 
algo da maneira porque procuramos nos desincumbir 
da missão confiada, transmitindo impressões 
colhidas sôbre os resultados, a nosso ver, fecundos 
e auspiciosos, obtidos nesses dois interessantes 
conclaves. Ao primeiro, compareceram delegações 
da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Chile, 
Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Uruguai, (sede do Congresso) e Venezuela, 
observadores especiais de organismos 
internacionais que mantém relações de cooperação 
com a organização dos Estados Americanos 
(O.E.A.), observadores representantes de outros 
governos, de Instituições Públicas, e de 
representantes de Instituições Privadas, vinculadas 
ao Turismo Internacional. 

Assim é que delegações oficiais de 18 nações 
latino-americanas ali estiveram presentes, deixando, 
apenas, de enviar representantes Costa Rica, 
Honduras e República Dominicana. 

Estas Assembléias Pan-Americanas tiveram 
inicio em 1939, na Cidade de São Francisco da 
Califórnia, e, sucessivamente, no México, em Lima, 
em S. Carlos de Barilochi, Panamá, Costa Rica, e, 
agora, em Montevidéu, a cuja Comissão 
Organizadora, sob a presidência do Exmo. D.Hector. 
A. Gerona, por sua vez, o Presidente da Comissão 
Nacional de Turismo do Uruguai, se deve, o êxito 
invulgar ora obtido. 

A respectiva convocação coube à O.E.A., em 
cumprimento às disposições da Carta de Bogotá, cujo 
 

preâmbulo, na magnífica declaração de princípios, 
contém as seguintes expressões: 

"Estamos convencidos de que a América 
cumpre uma missão histórica oferecendo ao homem 
uma terra de liberdade e um âmbito favorável ao 
desenvolvimento de sua personalidade e a 
realização de suas justas aspirações e conscientes 
de que essa missão que já inspirou numerosos 
convênios tem como virtude essencial o anelo de 
viver em paz e de promover, mediante a mútua 
compreensão e o respeito a cada um, o 
beneficiamento de todos, em independência, 
igualdade e direito"... 

Há a notar que êstes são os princípios nos 
quais se fundamenta, especialmente, a Operação 
Pan-Americana, tão entusiàsticamente preconizada 
por nosso grande Presidente Kubitschek, com a 
aprovação unânime das nações latino-americanas. 

Por ocasião da celebração do VI Congresso 
Interamericano de Turismo, em S. José da Costa 
Rica, em 1958, concordou-se ser aceito o 
oferecimento do Govêrno da República Oriental do 
Uruguai, para Sede do VII Congresso, na Cidade de 
Montevidéu. 

Como providências preliminares à realização 
do certame o Comité Diretor Permanente de 
Congressos Interamericanos de Turismo, reunido em 
Washington, em maio de 1957, organizou quatro 
comissões técnicas para orientar os respectivos 
programas de trabalho: Comissão de Equipamento 
Turístico, em Washington; Comissão de Fomento de 
Turismo, no México; Comissão sôbre eliminação de 
obstáculo ao Turismo, em Buenos Aires e Comissão 
de Investigações e Organização, em Lima. 

O Govêrno do país sede, no caso, o Uruguai, 
de acôrdo com o Regulamento dos Congressos 
Interamericanos, designou a Comissão Or- 
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ganizadora, a qual, reunida na véspera da Sessão 
Inaugural, na sede da Câmara de Representantes 
(Palácio Legislativo, onde foram efetuados todos os 
atos do respectivo Congresso) estabeleceu, por 
sorteio, a ordem de precedência das delegações, 
designou a Comissão de Credenciais e os elementos 
componentes das quatro comissões de trabalho, já 
acima aludidas. 

A sessão solene de abertura teve lugar a 9 de 
dezembro, com a presença das altas autoridades do 
Govêrno Uruguaio, cabendo a presidência do 
Congresso ao Exmo. D. Hector de Gevona, eleito por 
aclamação. No dia seguinte se realizava a 1ª sessão 
plenária, na qual se constituiram as quatro 
Comissões de trabalho, que se mostraram, logo de 
início, de uma eficiência exemplar, para o pleno êxito 
de suas atribuições. 

Nas sessões plenárias seguintes, realizadas 
nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro, os 
Congressistas tomaram conhecimento dos pareceres 
elaborados pelos respectivos relatores, discutindo, 
votando e aprovando os projetos de resolução 
oferecidos pelas comissões especializadas. 

Na plenária efetuada a 14 de dezembro teve a 
Delegação do Brasil a feliz oportunidade de 
apresentar, de acôrdo com o Capitulo III, ponto 7º do 
programa, um projeto de resolução sôbre a formação 
de Grupos Nacionais Parlamentares de Turismo, nos 
Estados Americanos, a fim de que se filiem à 
Associação Interparlamentar de Turismo, com sede 
atual em Bruxelas aprovado por unanimidade. (Doc. 
nº 1 – anexo – Formacion de grupos). 

Esta proposta, Sr. Presidente, como já tive 
oportunidade de dizer, foi a Plenário e como os 
Senhores Senadores devem estar interessados 
em saber algo do que se passou a respeito, 
nessa reunião, ao pé do meu discurso serão 
publicados os debates que então se trava- 
 

ram e pelos quais se verificará a maneira 
entusiástica por que foi recebida. 

Importantes resoluções foram aprovadas em 
benefício do desenvolvimento do Turismo 
Interamericano. Pela ata final, verifica-se que o 
número dessas resoluções elevou-se a 76, dentre as 
quais queremos ressaltar, além da já anunciada, a 
que foi também apresentada pela Delegação do 
Brasil, referente a financiamento para a construção 
de novos hotéis ou reforma de estabelecimentos 
existentes, tendo-se em vista a ampliação da 
capacidade de hospedagem nas diversas regiões do 
hemisfério, sendo certo que não se poderá falar em 
fomento de turismo sem a existência de bons hotéis. 
Dentre as resoluções de ordem geral podem ser 
citadas, as que se referem a documentação para 
viagens; transporte aéreo internacional de 
passageiros; trânsito automotor terrestre; transporte 
ferroviário; ampliação e melhoramento de 
instalações, em benefício de viajantes; facilidades 
aduaneiras; cláusulas em convênios econômicos ou 
culturais que favoreçam ao Turismo; facilidades para 
a obtenção de divisas com fins turísticos; impostos 
que gravam o viajante e a Indústria Turística; 
fomento de turismo mediante produções 
cinematográficas e outros meios de propaganda; 
projeção de filmes cinematográficos sôbre turismo 
em navios de passageiros de bandeira dos Estados 
Membros; promoção de excursões por grupos 
especializados e profissionais; criação de albergues 
para a juventude em viagem; Turismo Social, 
agências de viagens etc. 

Na última reunião plenária teve a Delegação 
do Brasil a grande satisfação de tomar conhecimento 
de que em atenção ao oferecimento do seu Govêrno, 
foi o seu País, escolhido, por unanimidade, para 
sede do VIII Congresso Interamericano a se realizar 
em 1960, no Rio de Janeiro. 
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A sessão de encerramento se efetuou a 17 de 
dezembro com a mesma pompa de que se revestiu a 
de abertura, deixando a todos os congressistas a 
mais viva impressão de que serão de todo modo 
brilhantes os resultados que advirão de tão 
auspicioso certame. 

Faremos anexar ao relatório que 
apresentaremos ao Grupo Brasileiro filiado à 
Associação Interparlamentar de Turismo, vários 
anexos referentes ao certame, inclusive a cópia da 
ata final, na qual figuram as resoluções aprovadas. 

Cabe-nos, agora, como palavras finais, 
agradecer a honra que nos foi cometida, pelo 
Govêrno da República, pelo Senado Federal e pelo 
Grupo Brasileiro filiado à. Associação 
Interparlamentar de Turismo de fazer de um dos 
mais humildes componentes do Parlamento 
Brasileiro o seu representante em tão notável 
conclave Latino-Americano. 

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

O SR. NEVES DA ROCHA: – Com muita 
honra. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Congratulo-
me com V. Exa. pelo brilhante desempenho  
que deu à tarefa de representar o Senado  
Brasileiro no Sétimo Congresso Interamericano de 
Turismo, conforme se depreende da leitura que faz 
neste momento, do Relatório dos respectivos 
trabalhos. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Muito obrigado 
a Vossa Excelência. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite 
V.Exa. um aparte ? 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Com. muito 
prazer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –  
Conforme salienta o nobre. Senador 
 

Francisco Gallotti, a exposição: que. V Exa. faz, neste 
momento – a qual representa uma ampla prestação 
de contas de sua atuação no VII  Congresso 
Interamericano de Turismo – bem demonstra a 
capacidade, a inteligência e o esfôrço do ilustre orador 
para o bom desempenho de sua missão. 

O SR. NEVES DA. ROCHA: – Muito obrigado 
a Vossa Excelência. 

O. SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte .? 

O SR. NEVES .DA ROCHA: –Com a maior 
satisfação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Congratulo-me com 
V. Exa. pelos excelentes resultados da sua missão 
como representante do Senado no VII Congresso 
Interamericano de . Turismo. Ao mesmo tempo, 
manifesto o meu aplauso por ter sido o Brasil 
escolhido para sede da próxima Conferência, a 
realizar-se em 1960. A circunstância denota o 
interêsse que a nossa terra vem despertando e a 
indiscutível necessidade de incentivarmos o turismo 
no País. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Exatamente 
Nós, os componentes da Delegação do Brasil, 
sentimo-nos. muito satisfeitos no momento em que, 
unânimemente, o Plenário- do VII Congresso 
Interamericano de Turismo aceitou o oferecimento do 
Brasil para que o novo certame, de 1960, se 
realizasse no Distrito Federal. 

Sr., Presidente e Senhores Senadores, com 
referência. às palavras elogiosas dos ilustres 
Senadores Francisco Gallotti, Gomes de Oliveira e 
Lima Teixeira, declaro não merecê-las. Como o 
nosso trabalho foi de equipe, os aplausos são 
dirigidos à brilhante Delegação do Brasil que atuou 
no Uruguai. 

Era o. que tinha a dizer (Muito bem, muito 
bem. Palmas). 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR NEVES DA ROCHA EM SEU 

DISCURSO. 
 
Formación de Grupos Nacionales 

Parlamentarios de Turismo en los Estados 
Americanos a fin, de que se afilian a La Asociación 
Interparlamentaria de Turismo, con sede en Génova, 
Itália. 

 
(Proyecto de Resolución presentado por la 

delegación de Brasil)(Capitulo III, Punto 7º) 
El Séptimo Congreso Interamericano de 

Turismo. 
Considerando: 
Que el 16 de setiembre de 1948, se fundó lá 

Asociación Interparlamentaria de Turismo, en sesión 
realizada en Rapallo, por iniciativa del Grupo 
parlamentario italiano, con el objetivo de proceder a 
estudios con el fin de concretar, tanto en el plano 
internacional como en el sector interno de los países, 
que se hagan representar, todas las medidas 
adecuadas al desarrollo del turismo internacional, 
actuando particularmente junto a los diversos. 
parlamentos nacionales; 

Que la Asociación Interparlamentaria de 
Turismo se compone de grupos parlamentarios 
nacionales de todos los países donde se creó un 
grupo parlamentario de turismo afiliado a la-
Asociación; 

Que la constitución de esos grupos en los 
países americanos configuraria un apoyo 
preponderante a cualquier iniciativa tendiente al 
desenvolvimiento del turismo en los aludidos países, 
dada la función específica de los parlamentos en los 
países democráticos en confección de leyes, 
aprobación de créditos etc.; 

Que Brasil ya posee su Grupo debidamente 
organizado y, en ese sentido, envió un  
representante como delegado a . este VII  
Congreso Interamericano de Turismo, 
 

Resuelve 
Recomendar a los Parlamentos de los Estados 

americanos la formación de grupos parlamentarios 
nacionales de turismo, a fin de que se afilien a la 
Asociación Interparlamentaria de Turismo con sede 
em Génova, Italia, estimando que esa medida habrá 
de contribuir al mayor y más rápido desarrollo 
delturismo era América. 

O Señor Presidente: "Faltara varios 
documentos, del 81 al 169, que van a ser repartidos 
de inmediato. Entre tanto, poderíamos ir 
considerando un proyecto de resolución, presentado. 
por la delegación del Brasil, que no ha podido ser 
considerado por la Comisión IV. 

El Reglamento, en su artículo 26 determina 
que en las sesiones plenarias no se podrán 
considerar proyectos de resolución que no hayan 
sido estudiados por la Comisión competente, salvo 
que por mayoria absoluta de las delegaciones se 
resuelva. 

Está a consideración del Congreso si se pasa 
a tratar el proyecto presentado por la. delegación 
brasilena sobre el tema: "Formación de grupos 
nacionales parlamentarios de turismo en los Estados 
Americanos". 

SEÑOR ORTIZ HERNAN (México): – Pido la 
palabra  

SEÑOR PRESIDENTE: – Tiene la palabra el 
señor Delegado. 

SEÑOR ORTIZ HERNAN (México): Dada la 
gran importancia del tema que, toca la delegación 
del. Brasil, promuevo que la Asamblea Plenaria tome 
conocimiento directo de la ponencia respectiva, 
exonerándola del trámite de que haya pasado por la 
Comisión IV. 

SEÑOR PRESIDENTE – Se va a votar. 
SENOR KELLY (Estados Unidos de 

América): – Me permite, señor Presidente ?... 
Nosotros acompañaremos a mayoria. Si la 

mayoria de las delegaciones decide tratar este 
proyecto; sumaremos nuestro voto, la palabra. 
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SEÑIOR PRESIDENTE: – Tiene la palabra  el 
señor Delegado. 

SEÑOR BARROSO (Brasil): – Propongo que 
primero se lea el documento, y luego se haga una 
votación para saber si va a ser aceptado o si tiene 
que volver a Comisión. 

SEÑOR ORTIZ HERNAN (México): – Me 
permite, Senñor. Presidente?.. 

Creo que no es posible hacer eso, porque el 
hecho mismo de leer el proyecto significa que ya 
está a consideración del Plenario. Tenemos que 
votar si se considera en el Plenario y, entonces, 
leerlo. 

SEÑOR BARROSO (Brasil): – Propongo dos 
votaciones: una, para saber si el Plenario va a 
examinar el proyecto, y outra, sobre el fondo del 
asunto. 

SEÑOR PALMA (Perú): – Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE: – Tiene la palabra el 

señor Delegado. 
SEÑOR PALMA (Perú) – Apoyo la 

proposición del señor Delegado Ortiz Hernan. Aqui, 
en realidad, se trata de dispensar a esta ponencia 
del tramite de Comisión; hecho esto puede ser leída 
en el Plenario y considerada. 

Creo que, en atención a la importancia del 
documento, en atención a la Delegación que 
presenta Ia ponencia y sobre todo a la necessidad de 
abreviar nuestro trabajo, debemos dispensar a la 
misma del tramite de Comisión. 

SEÑOR PRESIDENTE: – Se va a votar si se 
dispensa del pase a Comisión a Ia ponencia 
presentada. 

(Se vota). 
La Delegación de Estados Unidos no ha 

votado, pero como ha expresado que se adhiere a la 
mayoria, hay unanimidad entronces en el sentido de 
que se trate este asunto sin el previo pase por 
Comisión. 

Léa se. 
Señor Secretario –  
(Lê-se a proposta) 

SEÑOR PRESIDENTE – Está a consideración 
la exposición de motivos y el proyecto de resolución 
que acabar de leer-se. 

SEÑOR PALMA (Peru): – Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE: – Tiene la palabra el 

señor Delegado. 
SEÑOR PALMA (Perú):. – Señor Presidente: 

en numerosos países de América existen comisiones 
parlamentarias de turismo, que están encargadas de 
dictaminar en el Poder Legislativo – sea éste 
bicameral o unicameral – acerca de los proyectos de 
leyes que se someten a consideración del 
Parlamento en relación, con asuntos de turismo. 

Existe la necesidad – expresada en este 
proyecto de resolución por el cual felicito a la 
Delegación Brasileña – de vincular estos grupos  
parlamentarios nacionales, dedicados al estudio de 
los proyectos de ley relacionados con el turismo, con 
la Asociación Interparlamentaria de Turismo, cuya 
sede es la ciudad de Génova. 

Soy testigo ocasional – porque estuve en- 
Washington Washington en ese momento – de la 
preocupación de la Secretaria Permanente por 
presentar un proyecto de resolución similar, pero no 
se sintió autorizada a hacerlo por cuanto no habia 
sido considerado el asunto por ninguna de Ias 
Comisiones Ténicas ni por el Comité Directivo 
Permanente. 

En realidad, la Delegación Brasileña viene a 
salvar una omisión en la que involuntariamente se ha 
incurrido. 

Nada más. 
SEÑOR ORTIZ HERNAN (México): – Pido la. 

palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE: – Tiene la palabra el 

señor Delegado. 
SEÑOR ORTIZ HERNAN (México): – La 

Delegación de México, felicita entusiasticamente 
unida en ello con la del Perú – la iniciativa de la 
Delegación del Brasil. 

SEÑOR ALEZZANDRINI (Argentina): – Pido 
la palabra. 
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SENÕR PRESIDENTE: – tiene la palabra el 
señor el señor Delegado. 

SEÑOR ALEZZANDRINI: (Argentina): – 
Señor Presidente: la Delegación Argentina  
une sus expresiones de felicitacíon a las de  
Perú y México con respecto a la iniciativa presentada 
por Brasil. Y aunque en nuestro régimen 
parlamentario no contamos con comisiones internas 
especializadas exclusivamente en asuntos de 
turismo, porque estos problemas se estudian dentro 
de nuestro régimen parlamentario en-las comisiones 
de legislación general, por nuestra parte el 
organismo nacional de turismo recogerá esta 
iniciativa y efectuará las gestiones conducentes al 
logro feliz de los propósitos que han propuesta 
formulada por el Brasil. 

SEÑOR GALLINAL (Uruguay): – Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE: – Tiene la palabra el 
señor Delegado 

SEÑOR GALLINALDO (Uruguay): – Pido la 
conjuntamente con otros proprios de la Delegación 
uruguaya, la ponencia presentada por Brasil, y la voy 
a apoya fundándome en razones locales de 
experiencia recientemente vivida. 

Nuestra Comisión Nacional de Turismo ha 
tenido últimamente una cantidad de problemas a 
plantear ante el parlamento. Esos planteamientos 
han seguido su trámite normal y han ido a ser 
estudiados previamente por Comisiones. 

Yo destaco lo fundamental que seria, dada la 
importancia que el turismo está adquiriendo dentro 
de nuestros países americanos, que en todos 
nuestros Parlamentos hubiera una Comisión 
especìficamente vinculada a los problemas del tu- 
 

rismo, a donde llegarían, portanto, en primer. 
término, todos los problemas de ese tipo para ser 
estudiados e informados antes de pasar a la 
Asamblea General. 

Fundándome, pues, en esas razones de 
experiencia local, apoyo calurosamente, en nombre 
de la Delegación uruguaya, la ponencia brasileña. 

SENOR KELLY (Estados Unidos): – Pido la 
palabra. 

SENOR PRESIDENTE: – Tiene Ia palabra el 
señor Delegado. 

SEÑOR KELLY (Estados Unidos): – Señor 
Presidente; nuestro país tiene estabelecidas relaciones 
muy efectivas con numerosos organismos 
internacionales, con las cuales estamos familiarizados y 
tenemos mucha experiencia. Esto, para los Estados 
Unidos, es algo nuevo; no sabemos mucho de ello. Sin 
embargo, en vista del apoyo que ha recibido la moción 
de Brasil, no queda, ninguna duda, por parte nuestra, 
sobre la procedencia de esta ponencia. 

Solicitamos, que el Secretario General envie a 
los miembros de nuestra Conferencia información 
completa sobre este organismo y la forma en que 
funciona. 

Muchas gradas. 
SEÑOR BARROSO (Brasil): – Pido la 

palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE: – Tiene la palabra el 

señor Delegado 
SEÑOR BARROSO (Brasil): –. A fin de 

atender la solicitud de la Delegación de Estados 
Unidos, puedo adelantar que la Delegación de Brasil 
tiene copia, que puede presentar, del Reglamento 
Interno de la Asociación con sede em Génova, asi 
como el Reglamento Interno del grupo brasileño. Los 
dos ejemplares serán .presentados oportunamente. 
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SEÑOR PRESIDENTE: – Si no se hace uso 
de la palabra se va a votar. 

(Se vota). 
Afirmativa. 
Assim foi à proposta aprovada por 

unanimidade. 
 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR DO 
TURISMO 

 
Estatutos aprovados pelo Congresso 

Interparlamentar do Turismo. 
 

Anvers, 15 setembro 1949. 
Preâmbulo 

 
A Associação Interparlamentar do Turismo, rio 

seio da qual serão admitidos os representantes dos 
Parlamentos do mundo inteiro, nas condições 
determinadas nesses Estatutos é criada na 
conformidade da decisão adotada pela Conferência 
parlamentar internacional de turismo; de 16 de 
setembro de 1948 em sessão realizada em Rapallo 
por iniciativa do Grupo parlamentar italiano. 

 
TITULO I 

 
OBJETIVOS E MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO 

 
Art. 1º 

Objetivos 
 
A Associação Interparlamentar do Turismo  

tem por objetivo proceder estudos a fim  
de concretizar, tanto no plano internacional  
como no setor interno dos Países que se façam 
representar, tôdas as medidas apropriadas ao 
desenvolvimeno do turismo internacional, agindo 
particularmente junto dos diversos Parlamentos 
nacionais. 

 
Art. 2º 

 
Membros da Associação 

 
A Associação Interparlamentar do Turismo se 

compõe de Grupos parlamentares nacionais de 
todos os países onde se constituiu um Grupo 
Parlamentar do turismo filiado à Associação. 

Cada Grupo nacional estabelece êle, próprio 
os seus estatutos e fica em contacto com a 
Associação por, intermédio de seu bureau. 

Cada ano, antes do dia 1º de abril, os Grupos 
nacionais fazem a designação de seus representantes 
ao Conselho da Associação e remetem um relatório de 
suas atividades relativas ao ano findo. 

Art. 3º 
Membros dos Grupos Nacionais 

 
Os Grupos Nacionais são constituídos pelos 

Membros dos Parlamentos nacionais que aderiram, 
aos estatutos de cada um dos grupos reconhecidos. 

 
TITULO II 

 
DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

 
CAPÍTULO I  

 
ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

 
Art. 4º 

 
Os órgãos da Associação Inter parlamentar do 

Turismo são: 
1) A Assembléia Geral; 
2) O Conselho; 
3) O Comité Executivo; 
Êles são assistidos: 
1) Pelo Bureau Interparlamentar do Turismo; 
2) Pelo Secretariado Geral; 
3) Pelas Comissões Especiais. 

 
CAPÍTULO II 

 
ASSEMBLÉIA GERAL 

 
Art. 5º 

 
A Assembléia Geral se compõe dos delegados 

dos Grupos nacionais. Ela reúne-se uma vez por ano, 
salvo decisão contrária. O Presidente da Associação 
ou, em caso de ausência, o Presidente do Grupo do 
País onde se reúne a Assembléia, faz a sua abertura. 

A Assembléia procede imediatamente à 
designação de um Presidente e de dois Vice-
Presidentes que ficam encarregados de dirigir os seus 
trabalhos e de dois Secretários, assim como de três veri- 
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ficadores das contas da gestão da Associação a 
partir da última Assembléia Geral anual. As contas 
devem ser apresentadas à Assembléia, bem como o 
relatório dos verificadores, antes do seu 
encerramento. 

 

Art. 6º 

 

Atribuições da Assembléia Geral 

 

1) Ela toma tôdas as decisões necessárias à 
realização do objetivo da Sociedade; 

2) Ela debate as questões na Ordem do Dia; 

3) Ela designa as Comissões especiais e 
determina as suas tarefas; 

4) Ela examina as atividades do Conselho e do 
Comité Executivo, a partir da última Assembléia 
Geral; 

5) Ela elege o Presidente, os três Vice-
Presidentes da Associação, os dois Secretários 
parlamentares e o Tesoureiro parlamentar, que são 
reelegiveis; 

6) Ela nomeia o Secretário Geral, por proposta 
do Conselho da Associação; 

7) Ela discute e vota o Orçamento; 

8) Ela fixa as cotas, por proposta do  
Conselho. 

As propostas apresentadas diretamente  
à Assembléia só serão discutidas se  
forem levadas em consideração e autorizada a 
sua discussão por um voto da maioria de  
dois terços do número de vozes atribuídas aos 
Grupos presentes, após ser ouvida a opinião do 
Comité Executivo e as explicações dos seus 
autores. 

 

Art. 7º 

 

Direito de voto 

 

O direito de voto nas Assembléias  
Gerais pertencem aos Grupos nacionais que o 
exercem por intermédio de seus membros 
presentes. 

O Conselho da Associação, ao convocar a 
Assembléia Geral, dá o número de votos atribuídos a 
cada Grupo nacional; o número é calculado do modo 
seguinte: 

Países de menos de 10 milhões de habitantes 
– 10 vozes; 

Países de 10 a 15 milhões de habitantes – 15 
vozes; 

Países acima de 15 milhões de habitantes – 
20 vozes. 

 
Art. 8º 

 
Modo de votação 

 
Os votos têm lugar: 
1) Pelo levantar das mãos; 
2) Por escrutínio público e por delegação a pedido 

de um quinto, pelo menos, dos membros presentes; 
3) Por escrutínio secreto, se um têrço, ao 

menos, dos presentes faça o pedido, e para a 
eleição do Comité Executivo; 

4) Em caso de empate de vozes, a proposta é 
rejeitada. 

 
CAPÍTULO III 

 
CONSELHO 

 
Art.9º 

 
Composição do Conselho 

 
Conselho é constituído dos representantes de 

cada Grupo Parlamentar nacional, designados por êsse 
em proporção de um por Grupo, e do Comité Executivo. 

 
Art. 10 

 
Reuniões do Conselho 

 
Conselho da Associação reúne-se nas épocas 

e locais escolhidos pelo Comité Executivo e pouco 
antes da data fixada para a reunião da Assembléia . 
Geral, a fim de tomar as medidas necessárias, 
visadas no parágrafo 4º do artigo 11. 

 
Art. 11 

 
Atribuições do Conselho 

 
O Conselho da Associação é encarregado no 

intervalo das reuniões da Assembléia Geral, de 
executar as decisões por ela tomadas. 
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Êle tem particularmente os seguintes poderes: 
1) Êle faz o seu regulamento interno; 
2) Éle decide a convocação de Assembléias 

ordinárias e escolhe o lugar da reunião, caso êste 
não haja determinado pela Assembléia anterior. Ele 
resolve também a Ordem do Dia; 

3) Êle resolve sôbre a convocação das 
Assembléias extraordinárias tôdas as vêzes que se 
torna necessário tomar resoluções além da 
administração corrente ou quando um terço dos 
grupos nacionais o solicitarem; 

4) Êle propõe as moções e as resoluções e 
estuda as moções e os projetos de resoluções que 
são propostos pelos Grupos nacionais. Éle apresenta 
à Assembléia Geral os relatórios das moções e 
projetos de resolução; 

5) Êle prepara e apresenta à Assembléia  
Geral o orçamento, anual da Receita e  
Despesa, submete à mesma as contas do Tesoureiro 
e propõe a quanto devem montar as cotizações dos 
Grupos; 

6) Êle toma, em geral, tôdas as medidas 
próprias à realização dos objetivos a que se propõe a 
Associação Interparlamentar do Turismo. 

 
CAPÍTULO IV 

 
COMITÉ EXECUTIVO 

 
Art. 12 

 
PODERES DO COMITÉ EXECUTIVO 

 
O Comité Executivo é o órgão do Presidente da 

Associação, dos Vice-Presidentes, dos Secretários 
parlamentares e do Tesoureiro parlamentar. 

O Secretário Geral assiste às reuniões do 
Comité Executivo, com voz de consulta. 

 
Art. 13 

 
Sede do Comité Executivo 

 
A sede permanente do Comité Executivo é em 

Gênes. Ele pode ser deslocado por deliberação da 
Assembléia Geral. 

O Comité Executivo pode decidir reunir-se em 
qualquer outro local escolhido por êle. 

 
Art. 14 

 
Poderes Do Comité Executivo 

 
O Comité Executivo é o órgão a quem 

incumbe a tarefa de manter ativas as relações entre 
os grupos nacionais e de propor tôdas as 
modalidades próprias a assegurar o desenvolvimento 
das iniciativas da Associação junto a cada Govêrno. 

Êle fixa, além disso, as remunerações dos 
membros do Secretariado. 

 
CAPÍTULO V 

 
BUREAU .INTERPARLAMENTAR DO 

TURISMO 
 

Art. 15 
 

O Bureau interparlamentar do Turismo é o 
órgão técnico-administrativo que presta assistência 
ao Comité Executivo no cumprimento de seu 
mandato e provê à execução das decisões adotadas 
por êle e pelo Conselho. 

 
Art. 16 

 
Objetivo 

 
O Bureau Interparlamentar do Turismo é 

encarregado, notadamente: 
1) de preparar e submeter ao Comité 

Executivo os assuntos a serem apresentados ao 
Conselho e à Assembléia. Geral; 

2) de prover à execução das decisões da 
Assembléia Geral do Conselho e do Comité 
Executivo; 

3) de manter em, dia a situação dos grupos 
nacionais; 

4) de preparar e assinar a correspondência 
comum; 

5) de velar pela conservação dos arquivos, 
assim como, dos documentos relativos aos negócios 
que são parte da Associação; 

6) de preparar os processos verbais das 
Assembléias Gerais, das reuniões do Conselho da. 
Associação, do Comité Executivo e, de 
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tôdas as reuniões do Conselho .da Associação, do 
Comité Executivo e de tôdas as reuniões onde o 
Secretariado do Bureau estiver presente. na pessoa 
de qualquer uni de seus membros. 

 
CAPITULO VI 

 
SECRETARIADO GERAL 

 
Art. 17 

 
O Secretariado Geral gere o Bureau 

Interparlamentar do Turismo. Ele se compõe de um 
Secretário Geral, de um Secretário -Geral Adjunto„ e. 
de um Secretário. 

O Secretário Geral Adjunto e o Secretário são 
nomeados pelo Comité Executivo, por proposta do 
Secretário Geral. 

 
Secretário Geral 

 
Art.18 

 
O Secretário Geral é o chefe do Bureau 

Interparlamentar do Turismo. Êle não pode ser 
membro de nenhum Parlamento. 

 
CAPÍTULO VII 

 
COMISSÕES ESPECIAIS 

 
Art. 19 

 
A Assembléia Geral e o Conselho Executivo 

têm a faculdade de constituir Comissões especiais 
temporárias para o estudo de problemas particulares. 

 
TITULO III 

 
FINANCIAMENTO 

 
Art. 20 

 
Contribuição dos Grupos Parlamentares. 
 
Os Grupos Parlamentares nacionais têm o 

compromisso de pagar, nos três primeiros meses do 
ano, uma contribuição destinada ao financiamento da 
Associação. 

Esta cota é fixada proporcionalmente à 
população de cada Estado. 

A Assembléia Geral Ordinária fixa cada ano, 
por proposta do Conselho da Associação, o 
montante desta contribuição. 

 
TITULO IV 

 
MODIFICAÇÕES DOS ESTATUTOS 

 
Art. 21 

 
Tôda proposta de modificação dos estatutos  

da Associação Interparlamentar do Turismo deve ser 
apresentada por escrito ao Secretário Geral, ao 
menos seis meses antes da remirão da Assembléia 
Geral. 

Ao menos quatro meses antes da reunião da 
Assembléia Geral, estas propostas devem ser 
comunicadas, aos Grupos nacionais, aos quais 
devem ser transmitidas, além disso, as propostas 
eventuais de emendas emanadas de Comité 
Executivo. 

As eventuais modificações dos Estatutos 
devem ser objeto de uma deliberação da Assembléia 
Geral á serem aprovadas ao menos  pela maioria de 
dois  terços do número de vêzes que couberem aos 
grupos parlamentares representados. 

 
Art. 22 

 
O Comité Executivo, depois da aprovação do 

Conselho da Associação, proporá à Assembléia 
Geral o regulamento das Assembléias e fará a 
comunicação do regulamento de suas próprias 
atividades. 
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Resolução 

 
Nº 93-1957 

 
Reconhece, como serviço de cooperação 

interparlamentar, Grupo Brasileiro filiado à 
Associação Interparlamentar de Turismo, com sede 
em Gênova, Itália. 

 
Faço saber que a Câmara dos Deputados 

aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: 
Art. 1º É reconhecido como serviço de 

cooperação interparlamentar, o Grupo Brasileiro 
Miado à Associação Interparlamentar de Turismo, 
com sede em Gênova, Itália. 

Art. 2º O Grupo Brasileiro reger-se-á pelo seu 
Regimento Interno, aprovado pelos componentes do 
referido. Grupo, que acompanha a presente 
Resolução. 

Art. 3º É, o Grupo Brasileiro autorizado a 
despender até a importância de Cr$ 100.00,00 (cem 
mil cruzeiros) para prover sua, vinculação à 
Associação Interparlamentar de Turismo. 

Art. 4º A Comissão Executiva encarregada de 
organizar o Grupo terá o seu mandato findo no Inicio 
da sessão legislativa de 1957, quando deverão ser 
eleitos os novos membros. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Câmara dos Deputados, em 9 de maio de 
1957 – Ulysses Guimarães. 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR 
DE TURISMO 

 
Grupo brasileiro 

 
Comissão Executiva 

 
Brasílio Machado Neto – PSD – Presidente. 
Nita Costa – PTB – Vice-Presidente. 
Rui Palmeira – UDN – Vice Presidente. 
Ostoja Roguski UDN – Membro Permanente do 

Conselho da Associação. Interparlamentar de Turismo. 
Gurgel do Amaral – PR Suplente do Membro 

Permanente do Conselho. 
Yukishigue Tamura – PSD – Tesoureiro. 
Colombo de Sousa – PSP Presidente da 

Comissão de Inquérito sôbre o Turismo. 
Alberto Tôrres – UDN. 
Apolônio Salles – PSD. 
Rogé Ferreira – PSD. 
Suplentes: 
Álvaro Adolpho – PSD. 
Benedicto Vaz – PSD 
Bilac Pinto – UDN. 
Carlos Albuquerque – PR. 
Francisco Gallotti – PSD. 
Geraldo Mascarenhas – PTB. 
Juracy Magalhães – UDN. 
Nestor Jost – PSD. 
Marcos Parente – UDN. 
Menotti Del Picchia – PTB. 
Luiz Tourinho – PSP. 
 
GRUPO BRASILEIRO DA ASSOCIAÇÃO 

PARLAMENTAR DE TURISMO 
 

(Regimento Interno) 
 

TITULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPITULO I 
 

SEDE E ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 1º O Grupo Brasileiro da Associação 
interparlamentar, de Turismo, com sede na Capital da 
República, constitui um dos grupos daquela organização 
internacional, de acôrdo com os seus Estatutos. 
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Art. 2º Fazem parte do Grupo Brasileiro da 
Associação Interparlamentar de Turismo os 
Membros do Congresso Nacional, que a êle 
aderiram. 

Art. 3º No prazo, máximo de dois meses, após 
o inicio de cada legislatura será convocada uma 
sessão plenária para o fim de eleger, pelo período de 
sua duração, o Presidente e Vice-Presidente e os 
demais Membros efetivos e Suplentes da Comissão 
Executiva. 

1. Assumirá a direção dos trabalhos o último 
Presidente do Grupo e na falta dêste, o Vice-
Presidente. Na falta dêste, o Membro mais idoso 
presente à sessão. 

2. A eleição do Presidente e Vice Presidente 
far-se-á por escrutínio secreto. 

3. Se, por qualquer motivo, o Presidente ou 
algum Membro da. Comissão Executiva deixar de 
fazer parte do Grupo, ou 'renunciar ao cargo, 
proceder-se-á a nova eleição, para escolha de seu 
sucessor, salvo se faltarem menos de dezoito meses 
para o término da legislatura. No caso de haver 
eleição será convocada uma sessão plenária para 
êsse fim. 

Art. 4.0 O Grupo reunir-se-á em sessão 
plenária pelo menos duas vêzes por ano, por 
convocação dá Comissão Executiva ou a 
requerimento de pelo menos, dez de seus Membros. 
As sessões plenárias serão sempre anunciadas no 
Diário do Congresso Nacional, com 24 horas de 
antecedência, designação de local e. hora. 

 
CAPÍTULO II 

 
DOS ÓRGÃOS DO GRUPO 

 
Seção I 

 
Da Presidência 

 
Art. 5º O Presidente é o órgão do Grupo, 

quando êle houver de se anunciar. coletivamente, o 
regulador dos seus trabalhos e o fiscal de sua 
ordem, nos têmos dêste Regimento: 

 

1. O Presidente será, nos seus impedimentos, 
substituído pelo Vice-Presidente e este pelo Membro 
mais idoso do Grupo. 

2. O Presidente poderá delegar ao Vice-
Presidente, competência que lhe é própria. 

Art. 6.0 São atribuições do Presidente, além 
das expressas neste Regimento, ou decorrentes da 
natureza de suas funções e prerrogativas: 

I – quanto às sessões plenárias: 
a) convocá-las e presidí-las; 
b) manter a ordem e solenidades necessárias; 
c) conceder a palavra aos membros que a 

solicitarem e submeter à discussão e votação as 
Atas e as matérias constantes da Ordem do Dia; 

d) dar conhecimento de todo o expediente 
recebido e despachá-lo; 

e) decidir conclusivamente as questões de 
Ordem ou reclamações; 

F) suspender ou levantar a sessão. 
II – Quanto às reuniões da Comissão 

Executiva: 
a) convocá-las e presidí-las; 
b) tomar parte nas discussões e deliberações, 

com direito a voto e assinar os respectivos atos e 
resoluções; 

c) distribuir a matéria que demande parecer; 
d) ser órgão de suas decisões cuja  

execução não fôr atribuída a outros dos seus 
Membros. 
 

Seção II 
 

Das Comissões 
 

Art. 7º As Comissões do Grupo serão: 
I – Executiva, que subsiste através: das 

legislativas; 
II – De Estudo, que se extinguem com 'á' 

terminação da Sessão Legislativa ou antes dela 
quando preencherem o fim a que se destinam. 

Art. 8º O Grupo poderá constituir-se em 
Comissão Geral para o estudo de qualquer "assunto, 
ou outro determinado, a requerimento de um têrço de 
seus membros. 
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CAPÍTULO III 
 

SEÇÃO I 
 

DA COMISSÃO EXECUTIVA 
 
Art. 9º A Comissão Executiva é o órgão 

dirigente do Grupo que lhe delega suas funções, na 
conformidade dêste Regimento. 

Art. 10. A Comissão Executiva é composta de 
onze membros e respectivos suplentes, sendo sete 
Deputados e quatro Senadores. 

Art. 11. O Presidente e Vice-Presidente do 
Grupo são de direito membros e representantes da 
Comissão Executiva. 

Art. 12. A Comissão Executiva será constituída 
exclusivamente de parlamentares filiados ao Grupo. 

Art. 13. A Comissão Executiva reunir-se-á 
ordinàriamente uma vez por mês e, 
extraordinàriamente, por convocação do Presidente 
ou a requerimento de, pelo menos, dez Membros do 
Grupo. 

Parágrafo único. As reuniões ordinárias e 
extraordinárias da Comissão Executiva serão sempre 
anunciadas no Diário do Congresso Nacional, com 
24 horas de antecedência, designação do local e 
hora. As Atas das reuniões plenárias do Grupo e 
Reuniões da Comissão Executiva serão igualmente 
publicadas no Diário do Congresso Nacional, de 
preferência no prazo de 48 horas. 

Art. 14. A Comissão Executiva deliberará por 
maioria de votos, presente a maioria absoluta de 
seus Membros, salvo quanto à aprovação da Ata, 
que independerá de quorum.  

Art. 15. A Comissão Executiva, além das 
atribuições regimentais ou dela implicitamente 
resultantes, compete: 

I – Organizar o programa das atividades do 
Grupo; 

II – Providenciar, anualmente, a inclusão no 
Orçamento da União das verbas destinadas ao 
Grupo e à contribuição à Associação 
Interparlamentar de Turismo. 

III – Providenciar a participação do Grupo nas 
Assembléias Gerais, Congressos ou Reuniões do 
Conselho, indicando aos Presidentes das duas 
Casas do Congresso os nomes dos parlamentares a 
serem designados. 

IV – Propor, em reunião plenária, a  
aprovação dos votos, resoluções e recomendações 
adotadas,nas Assembléias Gerais, Congressos  
ou no Conselho, as medidas a serem adotadas  
no sentido de serem as mesmas cumpridas,  
tanto quanto possível, por intermédio de uma  
ação parlamentar ou governamental. 

V – Providenciar a constituição das Comissões 
de Estudo e a designação de seus membros, 
Presidente e Relator. 

VI – Coligir trabalhos, estudos e teses a serem 
apresentadas pelo Grupo por intermédio de seus 
Delegados nas Conferências ou Reuniôes do 
Conselho, as medidas a serem adotadas.  

VII – Promover a divulgação dos trabalhos do 
Grupo e suas realizações, procurando obter uma 
colaboração por parte do Congresso Nacional e dos 
órgãos do Poder Executivo.  

VIII – Propor modificações do Regimento, a 
serem aprovadas em reunião plenária.  

IX – Corresponder-se com as autoridades 
centrais da Associação Interparlamentar de Turismo 
e de seu Bureau.  

X – Enviar ao Bureáu da Associação, antes de 
31 de março de cada ano, o relatório do Grupo no 
ano decorrido e a lista de seus membros.  

XI – Superintender os serviços administrativos 
do Grupo; 

XII – Solicitar à Mesa a designação do 
Secretário Geral e propor à Mesa da Câmara ou do 
Senado Federal a designação de funcionário 
legislativo para acompanhar os Delegados; 

XIII – Autorizar o contrato de serviços técnicos 
ou administrativos em caráter transitório; 
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XIV – Dispor das dotações orçamentárias 
votadas pelo Congresso que lhe serão entregues 
como suprimento, e da renda proveniente das 
contribuições ou outras que eventualmente venham 
a existir, tais como donativos e legados; 

XV – Arbitrar qualquer espécie de provento, 
gratificação ou remuneração, ajudas de custo ou de 
representação a cargo do Grupo Brasileiro; 

XVI – Autorizar as despesas do Grupo, 
mediante recibo de quitação; 

XVII – Designar, no início da legislatura um 
dos Membros da Comissão Executiva para servir de 
Tesoureiro do Grupo e dar quitação ao mesmo das 
contas que apresentar; 

XVIII – Aprovar, anualmente, o Orçamento da 
Receita e Despesa; 

XIX – Submeter à aprovação do Grupo, em 
reunião plenária até 1º de maio de cada ano o 
relatório de suas atividades e a prestação de contas 
das despesas realizadas no ano anterior, 
acompanhados de documentos e balancetes. 

XX – Decidir, sôbre os casos omissos dêste 
Regimento, aplicando os dispositivos do Estatuto da 
Associação Interparlamentar de Turismo. 

 
Seção II 

 
Das Comissões de Estudo 

 
Art. 16. As Comissões de Estudo têm a 

finalidade de examinar as matérias constantes da 
Ordem do Dia do Conselho da Associação 
Interparlamentar de Turismo, estudar e debater as 
teses, resoluções, indicações e recomendações por 
êle apresentadas e preparar o temário para as 
próximas Assembléias Gerais ou Congressos. 

Art. 17. A Comissão Executiva distribuirá às 
Comissões de Estudo o temário e demais 
proposições recebidas do Conselho bem como os 
trabalhos apresentados pelos Membros do Grupo ou 
de qualquer outra origem recebidos a título de 
colaboração. 

TÍTULO II 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS, CONGRESSOS E 
REUNIÕES DO CONSELHO. 

 
Art. 18. O Grupo far-se-á representar nas 

Assembléias Gerais, Congressos e Reuniões do 
Conselho, sempre que possível, recaindo a  
escolha dos Delegados em parlamentares filiados ao 
Grupo e que hajam prestado serviço à causa do 
turismo. 

Art. 19. Os Delegados que devam participar de 
Assembléia Geral, Congresso ou Reuniões do  
Conselho, serão designados pelos Presidentes das 
duas Casas do Congresso Nacional, sessenta dias 
antes de sua realização, por indicação da Comissão 
Executiva do Grupo. 

Art. 20. O numero de Delegados será fixado 
pela Comissão Executiva, dentro das possibilidades 
financeiras do Grupo.  

Art. 21. Os componentes da Delegação 
contribuirão para o Grupo com uma cota individual 
correspondente a, no mínimo, 3% da ajuda de  
custo arbitrada para participar da respectiva  
reunião, pagável no ato do recebimento da  
mesma.  

Art. 22. O Membro permanente do Conselho 
poderá delegar poderes, a um Membro do Grupo 
para representá-lo.  

Art. 23. O funcionário que, quando necessário, 
acompanhar uma Delegação será escolhido, 
exclusivamente, dentro do Quadro da Secretaria  
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 
sem prejuízo de seus direitos e vantagens 
funcionais.  

Art. 24. A Delegação apresentará, logo  
que regresse, o Relatório, das ocorrências 
verificadas, com as sugestões convenientes à 
conseqüente adoção das medidas legislativas ou de 
outro caráter.  
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CAPÍTULO II 
 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 
ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO GERAL 
 
Art. 25. Os serviços administrativos serão 

executados pelo Secretário Geral do Grupo, sob a 
direção do Membro Permanente do Conselho da 
Associação Interparlamentar de Turismo. 

Art. 26. O Secretário Geral prestará serviços 
ao Grupo, sem prejuízo de suas funções no  
legislativo. 

Art. 27. Compete ao Secretário Geral 
organizar os serviços administrativos do Grupo, 
secretariar as reuniões plenárias e da Comissão 
Executiva, bem como velar pelos documentos e 
arquivos, providenciando as medidas necessárias ao 
bom funcionamento do Grupo. 

Art. 28. Compete ao funcionário designado 
para acompanhar uma Delegação, secretariar os 
seus componentes, preparar as traduções e cópias 
dos trabalhos a serem apresentados, assessorar a 
Delegação, tomando tôdas as providências relativas 
à viagem, reservas de passagem e acomodações em 
hotéis e assistir às reuniões que se realizarem no 
decorrer do Congresso, coligindo os dados 
necessários à elaboração do relatório a ser 
apresentado pela Delegação, após o seu regresso, 
bem como providenciar a divulgação dos seus 
trabalhos. 

 
TÍTULO III 

 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 29. Ficam mantidas integralmente no 

decorrer da presente legislatura a atual composição 
do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar 
de Turismo e tôdas as providências e deliberações 
adotadas até esta data. 

Art. 30. A Comissão Executiva determinará as 
providências de ordem geral e administrativa, no 
sentido de adaptar o Grupo às normas dêste 
Regimento. 

Art. 31. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Câmara dos Deputados, em 9 de maio de 
1957. – Ulysses Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Jarbas 
Maranhão, segundo orador inscrito. 

O SR. JARBAS MARANHÂO (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, em sua significação 
política, o Senado é a representação dos Estados. 
Somos, aqui, representantes das unidades da 
Federação. 

Justifica-se, assim, e é oportuno que,  
nestes tempos de hoje, de crescentes dificuldades  
e aflições para o povo, use a tribuna desta  
Casa, ao ensejo da passagem de ano, para enviar 
uma mensagem de saudação aos meus 
conterrâneos. 

De saudação e de fé em dias melhores e mais 
felizes para os pernambucanos e os que vivem no 
Estado, sem distinção de condições sociais, crenças 
ou cores partidárias, todos pertencendo a uma só 
comunhão. 

Faço, nesta hora, ardentes votos de 
tranqüilidade de espírito e bem estar para cada um 
de meus coestaduanos; e ainda pela prosperidade e 
desenvolvimento do Estado.  

Que os trabalhadores nas cidades e nos 
campos, tenham oportunides de emprêgo, com bons 
e justos salários, condizentes com a condição 
humana e capazes de promover a constante 
elevação de seu nível de vida.  

Que os agricultores e criadores, sem os 
impactos de sêcas e inundações ou de outros 
elementos perturbadores das atividades agro-
pecuárias, venham a obter rendas razoáveis do seu 
trabalho, ou, ao menos, emergir do regime de parcos 
ganhos ou ganhos insuficientes, às vêzes, até, para 
pagar juros de dívidas e compromissos outros 
pertinentes ao seu labor.  
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Que os homens da indústria, do comércio e 
demais negócios consigam trabalhar e produzir, com 
verdadeira mentalidade econômica, com tôda 
desenvoltura e ségurança de êxito. 

Que as classes médias, talvez, as mais 
sofredoras, com o seu sentido ético da vida, e os 
seus vivos propósitos de aperfeiçoamento a 
colidirem constantemente com os empecilhos e  
asperezas do momento presente, possam progredir 
e, com tranqüilidade, exercer a sua bela missão de 
fator preponderante no equilíbrio e desenvolvimento 
das instituiçôes democráticas. 

Que as elites intelectuais e políticas 
desempenhem-se, com a maior clarividência e 
descortínio, da nobre tarefa que lhes cabe de 
orientar e aprimorar os nossos costumes e 
civilização. 

Mas êsses desejos e aspirações têm um tom 
de sentimento profundo quando se dirigem, numa 
natural invocação, aos deserdados da sorte, aos 
desprotegidos da fortuna, àqueles que estão 
envolvidos e sacrificados pelos desajustamentos 
sociais. 

Então, nosso voto mais ardente, no limiar do 
Ano Novo, é de que não falte o pão nos lares 
humildes, e de que não se apague, no coração das 
massas abandonadas, a chama de um ideal, que 
não pode morrer; ideal de  um mundo mais justo, de 
iguais oportunidades, de liberdade, não apenas 
política mas também econômica, de fraternidade 
humana e justiça social, de democracia, eqüidade e 
segurança, construindo-se, assim, uma vida melhor, 
mais feliz e mais digna para o povo. (Muito bem; 
muito bem. Palmas).  

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:  
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 137, de 1958, que concede isenção de direitos 
aduaneiros, inclusive adicional de 10%, impôsto de 
 

consumo e mais taxas aduaneiras para o conjunto de 
um centro telefônico de 1.500 linhas, com pertences 
e acessórios importados pela Telefônica 
lntermunicipal Ltda., de Batatais, Estado de São 
Paulo; tendo Pareceres (ns. 656 e 657, de 1958), 
das Comissões de Economia – favorável; de 
Finanças favorável, com a Emenda que oferece, sob 
nº 1-C. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pausa).  

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa).  

Encerrada. 
Em votação a emenda. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO (pela  

ordem) (*): – Sr. Presidente, no parecer da 
Comissão de Finanças, ao apresentar a Emenda nº 
1-C, o Relator manifesta dúvida sôbre se se trata ou 
não de simples emenda de redação, e diz que 
sòmente o Plenário poderá decidir. Em caso 
afirmativo, a proposição não voltará à Câmara dos 
Deputados. 

Era a Questão de Ord0em que desejava 
levantar, Sr. Presidente, aguardando 
esclarecimentos da Mesa. (Muito bem).  

O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao  
nobre Senador que, de acôrdo com o decidido pelo 
Senado, em dois casos semelhantes, a emenda é 
considerada de redação, pois apenas mudou  
a taxa.  

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda, considerada de redação.  

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados (Pausa).  

Está aprovada. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador.  
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É a seguinte a emenda aprovada:  
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Ao artigo 1º.  
Onde se diz: 
"... taxa de previdência social ..." 
Diga-se:  
"... taxa de despacho aduaneiro ..." 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado:  
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa).  
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação:  
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 137, DE 1958 

 
(Nº 2.523-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos aduaneiros, 

inclusive adicional de 10%, impôsto de consumo e 
mais taxas alfandegárias para o conjunto de um 
centro telefônico de 1.500 linhas, com pertences e 
acessórios importados pela Telefônica 
Intermunicipal. Ltda., de Batatais; Estado de S. 
Paulo. 

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

aduaneiros, inclusive adicional de dez por cento 
(10%), impôsto de consumo e mais taxas 
alfandegárias, exceto a de Previdência Social, para o 
conjunto de um centro telefônico automático de 
1.500 (mil e quinhentas) linhas, com pertences e 
acessórios no valor de Sw. Kr. 630.000,00 (seiscen- 
 

tas e trinta míl coroas suecas), importados pela 
Telefônica Intermunicipal Limitada, de Batatais, 
Estado de São Paulo, da Telefonaktiebolaget L. M. 
Ericson, de Estocolmo, Suécia. 

Art. 2º A isenção abrangerá apenas os 
materiais a que se aplicar o disposto no art. 73, da 
Lei nº 3.244, de 14 de, agôsto de 1957. 

Art. 3º  Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário.  

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

Como é do conhecimento dos Senhores 
Senadores, a mensagem presidencial que convocou 
o Congresso Nacional para se reunir extra-
ordinariamente a partir do dia 16 do mês que hoje 
termina não estabeleceu, de maneira expressa, o 
prazo de duração da sessão legislativa assim 
convocada. 

Solicitou o Chefe do Poder Executivo que o 
Congresso Nacional elaborasse, ainda no exercício 
de 1958, três leis, que mencionou no ato 
convocatório, sem embargo de ourtas que as duas 
Casas entendessem conveniente elaborar.  

Duas matérias mencionadas pelo Presidente 
da República já se acham ultimadas, com a 
transformação em leis dos projetos respectivos, 
salvo algumas disposições que foram objeto de vetos 
parciais. 

Trata-se dos projetos tendentes a alterar a 
legislação do impôsto do sêlo e do impôsto de 
consumo.  

A terceira matéria solicitada pelo Chefe do 
Poder Executivo, referia-se à concessão de abono 
provisório aos servidores da União.  

O projeto respectivo, emendado pelo Senado, 
foi devolvido à Câmara em 26 do corrente. 

Ao se concluir a votação dessa proposição,  
a 24 dêste mês, os Líderes de quase  
todos os Partidos com representação nesta Casa, 
acreditando que a Câmara dos Deputados  
pudesse ultimar no dia 26 o processo  
legislativo referente a essa matéria, pronunciando-se 
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sôbre as emendas do Senado, e enviando à sanção 
presidencial o texto definitivo, apresentaram o 
Projeto de Resolução nº 1, de 1958, do Congresso 
Nacional, a fim de tornar possível a antecipação do 
encerramento desta sessão legislativa, uma vez que, 
em tal hipótese, estariam realizados os objetivos da 
convocação. 

Acontece, porém, que a Câmara não 
conseguiu levar a efeito a etapa final do estudo da 
matéria e, assim, a terceira lei solicitada não pôde 
ser concluída. 

Nessas condições, o término dessa sessão 
legislativa não pode coincidir com a ultimação da lei 
citada. 

Há, entretanto, outro limite a considerar: o do 
exercício de 1958, dentro do qual deveria ser 
realizada a tarefa a que era destinada a convocação. 

Vale reproduzir as palavras iniciais da 
justificação do projeto de resolução apresentado 
pelos Líderes do Senado. 

"Embora não haja o Presidente da  
República fixado, no ato convocatório, o prazo de 
 

duração desta sessão legislativa, a estipulação  
de que a apreciação dos projetos de leis  
nêle mencionados, deveria ser feita "ainda no 
exercício em curso", constitui, evidentemente,  
limite  intransponível à atividade do Congresso 
Nacional neste período de funcionamento 
extraordinário". 

Essa é também a opinião da Mesa e dos 
Líderes da Câmara dos Deputados, cujos trabalhos 
já foram encerrados em sessão realizada esta 
manhã. 

Assim, já estando votada a matéria constante 
da Ordem do Dia marcada para a presente sessão, e 
não havendo oradores inscritos, cabe ao Senado, 
encerrar êste período legislativo extraordinário, que é 
o 5º da 3ª legislatura.  

Acha-se sôbre a Mesa o Relatório da 
Presidência, a êle correspondente, o qual vai ser 
publicado. (Pausa).  

É lido e vai a imprimir o seguinte: 
 

RELATÓRIO 
 

Senhores Senadores. 
Convocada pelo Presidente da República, realizou-se entre os dias 16 e 31 de dezembro de 1958 a 

quinta sessão legislativa extraordinária da terceira legislatura. 
 

ATO CONVOCATÓRIO 
 

É o seguinte o teor da Mensagem nº 521, de 13 dêste mês, através da qual foi levada a efeito a 
convocação:  

Nº 521 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal. 
De acôrdo com o parágrafo único do art. 39 da Constituição, tenho a honra de convocar, 

extraordinàriamente, o Congresso Nacional, a partir do dia 16 do mês corrente, para o fim de ainda no 
exercício em curso, serem apreciadas as seguintes proposições:  

a) Projeto que altera a legislação do Impôsto de Consumo, e dá outras providências, e projeto que 
modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, e dá outras providências, ambos encaminhados pela 
Mensagem nº 493.58;   

b) Projeto que concede abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e dos 
Territórios, e dá outras providências, a que se refere, também, a Mensagem nº 493-58. 
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É fora de dúvida que se incluirão, na pauta dos trabalhos extraordinários, outras proposições sôbre as 

quais qualquer das Casas do Congresso Nacional considere indispensável deliberar.  
Solicito a Vossa Excelência as providências regimentais necessárias a que, nos têrmos da presente 

convocação, se reúna, extraordinàriamente, o Congresso Nacional.  
Rio de Janeiro, em 13 de dezembro de 1958. – Juscelino Kubitschek.  
 

INSTALAÇAO DA SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Reunidas em conjunto no Palácio Tiradentes, as duas Casas instalaram às 11 horas do dia 16 de 
dezembro, a sessão legislativa extraordinária, passando em seguida a funcionar separadamente, para o 
desempenho das suas funções constitucionais.  

 
MESA 

 
Não sofreu alteração em sua composição a Mesa constituída para a sessão legislativa ordinária de 

1958, a saber: 
Presidente – João Belchior Marques Goulart (Vice-Presidente da República);  
Vice-Presidente – Senador Apolônio Salles; 
1º Secretário – Senador Cunha Mello (substituído até 22 de dezembro pelo 2º Secretário);  
2º Secretário – Senador Freitas Cavalcanti;  
3º Secretário – Senador Victorino Freire;  
4º Secretário – Senador Domingos Vellasco;  
1º Suplente – Senador Mathias Olympio; 
2º Suplente – Senador Prisco dos Santos.  
 

COMISSÕES PERMANENTES E ESPECIAIS 
 

De acôrdo com o Regimento, continuaram em atividade nesta sessão legislativa as Comissões 
Permanentes e Especiais que funcionaram na sessão anterior, com a composição constante do Relatório 
anterior. 

Em 19-12-58 foi aprovado Requerimento (nº 589-58), do Sr. Moura Andrade e outros, solicitando 
prorrogação, até o fim da sessão legislativa ordinária seguinte, da Comissão Parlamentar de Inquérito 
incumbida de apurar denúncia formulada por S. Eminência o Cardeal D. Jaime Câmara.  

Houve designação de apenas uma Comissão externa (em 24 de dezembro), para representar o 
Senado nos funerais do Dr. Joaquim Pires Ferreira. Constituíram-na os Senhores Senadores:  

Waldemar Santos.  
Francisco Gallotti.  
Mathias Olympio.  
Prisco dos Santos.  
Attílio Vivacqua. 
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Ocorreram as seguintes substituições:  
 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 
 

Do Senador Gaspar Velloso pelo Senador Lameira Bittencourt (em 24 de. dezembro). 
 

COMISSAO DE ECONOMIA 
 

Do Senador Alô Guimarães pelo Senador Públio de Mello. 
 

COMISSAO DE REDAÇÃO 
 

Do Senador Rui palmeira, pelo Senador João Villasbôas.  
 

COMPOSIÇÃO DO SENADO 
 
Também permaneceu inalterada a composição do Senado mencionada no Relatório anterior desta 

Presidência. 
Igual registro cabe fazer quanto às Bancadas de representação partidária nesta Casa e quanto à 

liderança. 
 

FUNCIONAMENTO DO SENADO 
 

Nos 16 dias compreendidos entre a instalação e a presente data, entre os quais há que descontar 2 
sábados e 2 domingos, dias em que normalmente o Senado não funciona, além do dia 25, universalmente 
reservado às comemorações da Natividade de Jesus, foram levadas a efeito 8 sessões ordinárias e 7 
extraordinárias. 

Quanto a estas, 5 se realizaram pela manhã, e 2 à noite, conforme se vê na lista abaixo:  
 

20-12-58 – Sábado – 10 horas 
22-12-58 – Segunda-feira – 10 horas 
22-12-58 – Segunda-feira – 21,30 horas 
23-12-58 – Têrça-feira – 10 horas 
23-12-58 – Têrça-feira – 21,30 horas 
24-12-58 – Quarta-feira – 10 horas 
24-12-58 – Quarta-feira – 11,30 horas 

 
Foram tôdas convocadas ex-offício pela Mesa e tiveram por finalidade o estudo de matéria urgente 

constante da Ordem do Dia (Projetos de Leis da Câmara ns. 220, 226 e 234, de 1958).  
Foi, como se vê intensa a atividade da Casa, sendo de se mencionar que vários dias houve em que. 

três sessões tiveram realização. 
 

TAREFA REALIZADA 
 

Conforme se viu no Ato Convocatório transcrito, destinava-se êste período extraordinário do 
Congresso Nacional à elaboração de três leis que o Chefe do Poder Executivo reputava de especial 
importância para a vida administrativa do País. 

Ao atingir-se o têrmo do prazo da sessão legislativa é com satisfação que aqui consignamos não se 
haver limitado ao estudo e à votação dêsses diplomas legais, a atividade do Senado. Além dêles, 19 
projetos mereceram a atenção desta Casa, conforme adiante se verá.  
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O SENADO COMO CÂMARA REVISORA 
 

Iniciadas em sessões legislativas anteriores chegaram à consideração do Plenário 2 proposições:  
– o Projeto de Lei do Senado nº 16-58, que isenta do Imposto de Renda os investimentos para 

construção de casas populares ou conjuntos residenciais proletários, e dá outras providências; e 
– o Projeto de Lei do Senado nº 22-58, que autoriza o Poder Executivo a conceder às Cooperativas e 

Emprêsas de Pescadores e Armadores de Pesca nacionais, pelo prazo de 5 anos, facilidades cambiais do 
custo de câmbio para a importação de barcos pesqueiros modernos.  

Ambas as proposições, de autoria do Senador Saulo Ramos, voltaram à Comissão de Constituição e 
Justiça – a primeira a requerimento do Sr. Senador Attílio Vivacqua, para reexame sob o aspecto 
constitucional e a segunda em virtude de emenda oferecida pelo próprio autor, na discussão preliminar de 
aue trata o art. 133 do Regimento. 

 
O SENADO COMO CÂMARA REVISORA 

Vindos da Câmara dos Deputados, deram entrada no Senado, para revisão, 35 proposições: 
Número 

S. F. C. D. Entrada Ementa 
201-58 2.664-57 16-12-58 Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 

Goiás, e dá outras providências. 
202-58 3.109-57 16-12-58 Abre o crédito extraordinário de Cr$ 50.000.000,00 destinado a 

atender aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale do 
Itajaí, no Estado de Santa Catarina. 

203-58 3.898-58 16-12-58 Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, crédito especial de Cruzeiros 12.000.000,00, para ocorrer 
despesas com a realização do V Congresso Nacional de 
Municípios, em Recife, no Estado de Pernambuco. 

204-58 2.012-56 16-12-58 Autoriza o Poder Executivo a conceder o auxílio de Cr$ 
5.000.000.00 à Comissão de Festa Nacional do Fumo e da 
Exposição Agropecuária e Industrial. 

205-58 4.212-58 16-12-56 Revigora a vigência dos créditos especiais de Cr$150.000.000,00 
e Cr$ 100.000.000,00 para atender às despesas com as obras e 
instalações da usina termelétrica e da mina de Candiota, no 
Estado do Rio Grande do Sul. 

206-58 3.717-57 17-12-58 Fixa a idade limite de permanência no serviço ativo dos Tenentes-
Coronéis dos diversos Quadros de Oficiais Especialistas da 
Aeronáutica. 
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Número Entrada Ementa 

S. F. C.D.   

207-58 3.651-58 17-12-58 Concede pensão especial a Lucília de Faria Caertner e Odete 
Gonçalves, viúva e filha adotiva de Carlos Caertner Filho. 

208-58 3.384-57 17-12-58 Concede a pensão especial de Cruzeiros 3.000,00 mensais a 
Francisca Philemon de Mascarenhas, viúva de Francisco de 
Assis Mascarenhas. 

209-58 846-56 17-12-58 Determina a inclusão da subvenção no orçamento do Ministério 
da Educação e Cultura em favor da Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos e da Associação de Educação Católica 
do Brasil. 

210-58 3.649-58 17-12-58 Dispõe sôbre as chefias das Delegações de Contrôle junto às 
autarquias. 

211-58 4.954-54 17-12-58 Dispõe sôbre a constituição e administração dos 
Estabelecimentos Ministro Mallet (EMA). 

212-58 1.279-56 18-12-58 Estende aos funcionários ou empregados do Conselho Federal 
de Engenharia e Arquitetura e dos Conselhos Regionais os 
benefícios de que gozam, ou venham a gozar, os funcionários 
civis da União. 

213-58 4.375-58 18-12-58 Concede auxílios especiais anuais ao Colégio Salesiano Santa 
Rosa e à Escola Industrial Dom Bosco, de Niterói, Estado do Rio 
de Janeiro. 

214-58 5-55 18-12-58 Aplica aos Prefeitos Municipais, no que couberem, as 
disposições da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define 
os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento. 

215-58 3.572-57 19-12-58 Concede o auxílio de Cruzeiros1.500.000,00 à Prefeitura 
Municipal de Guamá, no Estado do Pará. 

216-58 3.044-57 19-12-58 Concede o auxílio de Cruzeiros 2.000.000,00 à Associação 
Evangélica de Catequese dos índios, com sede em São Paulo, 
Estado de São Paulo. 

217-58 2.380-57 19-12-58 Dispõe sôbre a aposentadoria dos funcionários federais e dos 
empregados autárquicos da União que participaram de 
operações de guerra na Fôrça Expedicionária, na Fôrça Aérea e 
na Marinha de Guerra do Brasil, ou receberam a Medalha de 
Campanha do Atlântico Sul. 

 



– 61 – 
 

Número Entrada Ementa 
S.F. C. D.   

218-58 3.725-58 19-12-58 Concede a pensão vitalícia de Cruzeiros 8.000,00 mensais a Albina 
Clementina Frascelessi Sanson, viúva do Deputado Silva Sanson. 

    
219-58 1.886-56 19-12-58 Institui a Campanha Nacional Contra a Lepra. 

    
220-58 4.663-58 20-12-58 

(ext.) 
Altera a Legislação do Impôsto de Consumo, e dá outras providências. 

    
221-58 1.894-56 20-12-58 

(ext.) 
Estende a todos os portadores de diploma de curso superior, no que 
couberem, as disposições da Lei nº 2.641, de 9 de novembro de 1955. 

    
222-58 3.854-58 20-12-58 

(ext.) 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 15.000.000,00, para atender 
despesas com as novas instalações do Colégio Pedro II – Internato. 

    
223-58 2.298-57 20-12-58 

(ext.) 
Concede a pensão especial de Cruzeiros 3.000,00 mensais a Elza 
Carneiro Tavares, filha de Joaquim de Lima Tavares. 

    
224-58 2.446-57 20-12-58 

(ext.) 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 5.000.000,00, para auxiliar o 
prosseguimento da. construção dos prédios do Seminário Menor da 
Diocese de Guaxupé e do Seminário São Pio X, da Diocese de Sete 
Lagoas, no Estado de Minas Gerais. 

    
225-58 540-55 20-12-58 

(ext.) 
Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, áreas de terras de propriedade da União, 
denominadas Acampamento Couto Magalhães. 

    
226-58 4.662-58 20-12-58 

(ext.) 
Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo baixada com o 
Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, e dá outras providências. 
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Número Entrada Ementa 
    

S.P.  C.D.    
      

227-58  1.310-56  22-12-58 
(ext.) 

Concede isenção de direitos aduaneiros, inclusive o adicional 
de 10%, impôsto de consumo e mais taxas aduaneiras, para 
materiais importados pela Companhia Telefônica Cuiabana. 

      
228-58  4.903-54  22-12-58 

(ext.) 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário o 
crédito especial de Cr$ 146.863,70, para atender pagamentos 
de exercícios findos. 

      
229-58  4.657-58  22-12-58 

(ext.) 
Concede pensões vitalícias, de valor de Cr$ 40.000,00 
mensais, cada uma, a Alberto Pasqualini e a José Antônio 
Flôres da Cunha. 

      
230-58  1.138-56  22-12-58 

(ext.) 
Modifica os arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 149 e 157 da Lei nº2.180, de 5 
de fevereiro de 1954 que dispõe sôbre o Tribunal Marítimo, e 
dá outras providências. 

      
231-58  922-56  22-12-58 

(ext.) 
Autoriza o Poder Executivo a encampar parte das emissões de 
papel-moeda feitas para atender a operações da Caixa de 
Mobilização Bancária, mediante a incorporação ao Patrimônio 
Nacional de imóvel pertencente àquela Autarquia, e transferir 
êsse imóvel à propriedade da Legião Brasileira de Assistência. 

      
232-58  3.301-53  22-12-58 

(ext.) 
Assegura aos oficiais inativos e afastados das fileiras do 
Exército, com o curso completo das Escolas Superiores de 
Preparação de Oficiais, o exercício da profissão de 
Agrimensor. 

      
233-58  1.964-56  22-12-58 

(ext.) 
Concede isenção de direitos de importação, imposto de 
consumo e mais taxas aduaneiras para equipamentos e 
maquinaria importados pela Companhia Gaspar Gasparian 
Industrial. 

      
234-58  4.159-58  22-12-58 

(ext.) 
Concede abono provisório aos servidores civis e militares do 
Poder Executivo e dos Territórios, e dá outras providências. 
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Número Entrada Ementa 
   

S. F.  C. D.    
      

235-58  4.405-58  23-12-58 
(not.) 

 Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$ 
600.000,00 destinado à aquisição, para a Escola Agrícola 
Artur Bernardes, de Viçosa, Estado de Minas Gerais, de 
um transformador de energia elétrica e do equipamento 
necessário à sua instalação e proteção. 

 
Dêsses projetos, 7 já receberam o pronunciamento do Senado, sendo: 
1) – Pela aprovação e remessa à sanção, os seguintes: 
 

Número Entrada Ementa 
     

S.F.  C. D.    
      

201-58  2.664-57  16-12-58  Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás, e dá outras providências. 

       
205-58  4.212-58  16-12-58  Revigora a vigência dos créditos especiais de Cr$ 

15.000.000,00 e Cruzeiros 100.000.000,00 para atender 
às despesas com as obras e instalações da usina 
termelétrica e da mina de Candiota, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

       
214-58  5-55  18-12-58  Aplica aos Prefeitos Municipais, no que couberem, as 

disposições da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que 
define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo de julgamento. 

       
220-58  4.663-58  20-12-58  Altera a legislação do Impôsto de Consumo, e dá outras 

providências. 
       

226-58  4.662-58  22-12-58 
(mat.) 

 

 Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo 
baixada com o Decreto nº 32.392, de 9 de março de 
1953, e dá outras providências. 

       
227-58  1.310-58  22-12-58 

(mat.) 
 

 Concede isenção de direitos aduaneiros, inclusive o 
adicional de 10%, impôsto de consumo e mais taxas 
aduaneiras, para materiais importados pela Companhia 
Telefônica Cuiabana. 

 



– 614 – 
 

Número  Entrada Ementa 
S.F.  C. D.     

231-58  922-58  22-12-58 
(not) 

 Autoriza o poder Executivo a encampar parte das 
emissões de papel-moeda feitas para atender a 
operações da Caixa de Mobilização Bancária, 
mediante a incorporação ao Patrimônio Nacional, de 
imóvel pertencente àquela Autarquia, e transferir 
êsse imóvel à propriedade da Legião Brasileira de 
Assistência 

 
2) – Pela devoloção à Câmara dos Deputados, com emendas: 
 

234-53  4.159-58  22-12-58 
(not) 

 Concede abono provisório aos servidores civis e 
militares do Poder Executivo e dos Territórios, e dá 
outras providências. 

 
De sessões legislativas anteriores foram apreciados pelo Plenário 13 projetos. 
Dêles 11 já tiveram encaminhamento à sanção presidencial: 
 

Número   Emenda 
    

S.F.  C.D.    
      

149-57  1.581-56  Concede isenção de direitos aduaneiros, impôsto de consumo e taxas 
alfandegárias para a importação, pela Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, no Estado da Paraíba, de uma perfuratriz para poços tubulares. 

     
77-58  246-55  Cria uma Coletoria Federal em Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, 

em substituição à Mesa de Rendas Alfandegárias, existentes naquela 
cidade, e dá outras providências. 

     
137-58  2.523-57  Concede isenção de direitos aduaneiros, inclusive adicional de 10%, 

impôsto de consumo e mais taxas aduaneiras para o conjunto de um 
centro telefônico de 1500 linhas, com pertences e acessórios importados 
pela Telefônica Internacional Ltda., de Batatais, Estado de São Paulo. 

     
158-58  3.864-58  Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, 

o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 destinado à comemoração do 
bicentenário da criação do Município do Rio Pomba, no Estado de Minas 
Gerais. 

     
164-58  4.383-58  Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito 

especial de Cruzeiros 23.600.702,20 para atender a despesas 
decorrentes da Lei nº 3.334, de 10 de setembro de 1957. 
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Número  Ementa 
   

S.F.  C. D.   
67-58  4.102-58  Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e 

dá outras providências. 
174-58  2.386-57  Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. 
177-58  4.188-58  Retifica, sem ônus, a Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957, que 

estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1958. 

186.58  3.619-57  Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, 
o crédito especial de Cr$ 8.000.000,00 destinado a auxiliar despesas com 
a realização do II Campeonato Mundial de Basket-ball Feminino. 

192-58  4.482-58  Revigora, pelo prazo de dois anos, os créditos especiais de Cr$ 
100.000.000,00, Cruzeiros 300.000.000,00 e Cr$ 30.000.000,00 para 
atender despesas necessárias ao reaparelhamento de órgaos da União e 
das repartições aduaneiras e aperfeiçoamento e inspeção dos serviços 
fazendários, inclusive pessoal e material. 

     
193-53  2.116-56  Altera disposições da Lei nº 2.657, de 1 de dezembro de 1955, que regela 

as promoções dos oficiais do Exército, e dá outras providências. 
 
Foi rejeitado um projeto de 
 

Número  Ementa 
S. F.  C. D.   

     
170-57  4.520-54  Cria a Cadeira de Radiologia Clínica nas faculdades de medicina federais. 

 
Finalmente, um recebeu emendas e voltou ao estudo das Comissões, o de 
 

Número  Ementa 
S.F.  C. D   

     
116-58  2.214-56  Cria cargos no Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª Região, e 

dá outras providências. 
 

LEIS SANCIONADAS 
 

A lista das leis sancionadas durante esta sessão legislativa é a seguinte: 
 

Lei nº  Data  Ementa 
     

3.491  18-12-58  Altera a redação da Lei nº 3.346 de 17 de dezembro de 1957. 
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Lei nº  Data  Ementa 

     
3.492  18-12-58  Eleva à Primeira Categoria os Tribunais Regionais do Trabalho das 

Terceira, Quinta e Sexta Regiões; cria Juntas de Conciliação e 
Julgamento, e dá outras providências. 

3.493  19-12-58  Concede isenção de direitos aduaneiros e mais taxas, inclusive a de 
impôsto de consumo, para material importado pela Emprêsa "Jornal do 
Commercio" S. A., com sede no Recife, Capital do Estado de 
Pernambuco. 

3.494  19-12-58  Prorroga a vigência da Lei nº 1.300, de 28 de dezembro de 1950. (Lei do 
Inquilinato), e dá outras providências. 

3.495  21.12-58  Doa ao Clube dos Oficiais da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros 
imóveis e terrenos situados no Distrito Federal, pertencentes ao 
Patrimônio da União. 

3.496  21-12-58  Autoriza a importação de automóveis para o serviço de transporte de 
passageiros, dispõe sobre a venda de automóveis apreendidos, e dá 
outras providências. 

3.497  21-12-58  Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 31.400.237,30 para completar o 
pagamento do que é devido à Companhia Ferroviária Este Brasileiro. 

3.498  21-12-58  Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito 
especial de Cruzeiros 10.000.000,00, para atender a despesas de 
qualquer natureza com a realização do III Congresso Internacional das 
Instituições Superiores de Contrôle das Finanças Públicas. 

3.499  21-12-58  Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, 
o crédito especial de Cr$ 126.000.000,00, para atender ao prosseguimento 
das obras da Cidade Universitária, da Universidade do Brasil, e dá outras 
providências. 

3.500  21-12-58  Eleva à primeira categoria o Tribunal. Regional do Trabalho da Quarta 
Região, cria Juntas de Concialiação e julgamento e dá outras 
providências. 

3.501  21-12-58  Dispõe sôbre a aposentadoria do aeronauta e dá outras providências. 
3.502  21-12-58  Regula o seqüestro e o perdimento de bens nos casos de enriquecimento 

ilícito por influência ou abuso do cargo ou função. 
3.503  24-12-58  Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 

especial de Cruzeiros 38.033.056,00, para completar pagamento de 
percentagem devida aos municípios, referente ao exercício de 1956, ex vi 
do art. 15, § 4º, da Constituição Federal. 
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Lei nº D Data  Ementa 
     

3.504  24-12-58  Institui o "Dia da Saúde Dentária". 
3.505  24-12-58  Cria cargos na Justiça do Distrito Federal e dá outras providências. 
3.506  27-12-58  Regula a situação dos servidores civis e militares candidatos a cargos 

eletivos ou diplomados para o exercício de mandato legislativo federal. 
3.507  27.12-58  Modifica a Lei nº 2.929, de 27 de outubro de 1956, que disciplina o processo 

de alteração ou retificação de idade dos Oficiais das Fôrças Armadas, e dá 
outras providências. 

3.508  27-12-58  Altera os Quadros da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, e dá outras providências. 

3.509  30-12-58  Isenta do impôsto de importação e de consumo material importado pela 
Companhia de Produtos Químicos Idrongal. 

3.510  30.12-58  Autoriza o Poder Executivo a subscrever ações da Companhia Siderúrgica 
Paulista – COSIPA, e dá outras providências. 

3.511  30-12-58  Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais à Alina de Carvalho 
Costa, viúva de Antenor Gonçalves da Costa, ex-Mestre de Oficina, 
aposentado do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. 

3.512  30-12-58  Revigora, pelo prazo de dois anos, os créditos de Cr$ 100.000.000,00, Cr$ 
300.000.000,00 e Cruzeiros 30.000.000,00 para atender despesas 
necessárias ao reaparelhamento de órgãos da União e das repartições 
aduaneiras e aperfeiçoamento e inspeção dos serviços fazendários, inclusive 
pessoal e material. 

3.513  30-12-58  Autoriza o Poder Executivo, a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00, destinado à comemoração do 
bicentenário da criação do Município de Rio Pomba, no Estado de Minas 
Gerais. 

3.514  30-12-58  Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, e dá 
outras providências. 

3.515  30-12-58  Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito 
especial de Cruzeiros 23.600.702,20, para atender a despesas decorrentes 
da Lei nº 3.334, de 10 de setembro de 1957. 

3.516  30-12-58  Revigora a vigência dos créditos especiais de Cr$ 150.000.000,00 e Cr$ 
120.000.000,00, para atender às despesas com as obras de instalações da 
usina termelétrica e da mina de Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul. 
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Lei nº  Data  Ementa 
3.517  30-12-58  Concede isenção de direitos aduaneiros, inclusive o adicional de 10%, 

impôsto de consumo e mais taxas aduaneiras para materiais importados pela 
Companhia Telefônica Cuiabana. 

     
3.518  30-12.58  Retifica sem ônus, a Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 1957, que estima 

a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1958. 
     

3.519  30.12-58  Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com o 
Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, e dá outras providências. 

     
3.520  30-12-58  Altera a legislação do Impôsto de Consumo e dá outras providências. 

 
VETOS PRESIDENCIAIS 

 
Da sessão legislativa anterior haviam ficado pendentes de solução do Congresso Nacional 6 vetos 

presidenciais, referentes às proposições abaixo enumeradas. 
 

Número 
Da 

Mensagem 

 Número 
Do 

Projeto 

Ementa 

 C.D.  S.F.   
      

251-58  476-55  101-56  Dispõe sôbre o Código do Ministério Público do Distrito 
Federal, e dá outras providências. (Para conclusão de 
votação). 

       
441-58  4.031-58  134-58  Dispõe sôbre o pagamento e aplicação dos recursos 

orçamentários destinados à educação primária. 
       

480-58  089-56  162.58  Altera a legislação do Impôsto de Renda. 
       

481-58  3.982-58  145-58  Institui o crédito de emergência do Polígono das Sêcas. 
       

498-58  2.346-57  151-58  Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e 
dá outras providências. 

       
508-58  4.915-57  144-58  Equipara servidores da União e das Autarquias federais à 

categoria de extranumerários mensalistas, desde que contem 
ou venham a contar cinco anos de exercício, e dá outras 
providências. 
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Nesta sessão legislativa foram recebidos mais os seguintes: 
 

Número 
da 

Mensagem 

Número 
Do 

Projeto 

 Ementa 

 C. D.  S.F.   
532-58 636-56  147-58  Eleva à 1ª categoria os Tribunais Regionais do Trabalho da 3ª, 5ª e 

6ª Regiões, cria Juntas de Conciliação, e dá outras providências 
(Veto parcial). 

538-58 4.676-58  31-57  Prorroga a vigência da Lei nº 1.300, de 28-12-1950 (Lei do 
Inquilinato), e dá outras providências. (Veto parcial). 

539-A 2.448-57  227-57  Autoriza a importação de automóveis para o serviço de transporte 
de passageiros, dispõe sôbre a venda de automóveis apreendidos, 
e dá outras providências. (Veto parcial). 

543-58 2.347-57  12-58  Eleva à 1ª categoria o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
cria Juntas de Conciliação e Julgamento e dá outras providências. 
(Veto parcial). 

545-58 505-55  84-57  Regula o seqüestro e o perdimento de bens nos casos de 
enriquecimento ilícito, por influência ou abuso de cargo ou função. 
(Veto parcial). 

551-58 2.940-57  31-58  Regula a situação dos servidores civis e militares candidatos a 
cargos eletivos ou diplomados, para o exercício de mandato 
legislativo federal. (Veto parcial). 

552-58 3.801-57  179-58  Modifica a Lei nº 2.929, de 27 de outubro de 1956, que disciplina o 
processo de alteração ou retificação de idade dos Oficiais das 
Fôrças Armadas. (Veto parcial). 

553-58 2.193-56  33-57  Altera os Quadros da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dá outras providências. 
(Veto parcial). 

566-58 4.662.58  226-58  Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com 
o Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, e dá outras 
providências. (Veto parcial). 

567-58 4.663-58  220-58  Altera a Legislação da Impôsto de Consumo, e dá outras 
providências. (Veto parcial). 
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Tanto os que vieram da sessão legislativa anterior como os recebidos no decorrer da que ora termina, 
ficam para ser apreciados no período legislativo seguinte: 

 
TAREFA JURISDICIONAL DO SENADO 

 
1) Escolha de autoridades 

 
Recebeu o pronunciamento do Senado, em 18 de dezembro, pela aprovação, a escolha do Sr. 

Américo de Godoy Ilha para o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos. 
Nos últimos dias chegou a esta Casa a Mensagem nº 527, de 17 de dezembro, pela qual o 

Presidente da República submete ao Senado o nome do diplomata Jorge Latour para o cargo de 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Govêrno da República do Panamá. 

Ficou a matéria para ser apreciada na sessão legislativa seguinte: 
 

2) Vetos do Prefeito do Distrito Federal 
 
Recebida em 22 de dezembro a Mensagem nº GP-2.693 do Prefeito do Distrito Federal expondo as 

razões do veto (nº 8-58) oposto ao Projeto de Lei Municipal nº 1.302, de 1958, que determina a remessa à 
Discoteca Pública, mantida pelo Distrito, de um exemplar de cada gravação de disco efetuada em seu 
território, não foi possível ultimar-se o estudo da matéria para deliberação do Plenário ainda nesta sessão 
legislativa. 
 

TAREFA JURISDICIONAL DO CONGRESSO 
 
Neste capítulo há que registrar apenas um projeto de decreto legislativo ultimado. 
Trata-se do PDL 4-58 que aprova o Protocolo à Convenção Internacional para a Regulamentação da 

Pesca da Baleia. 
Ao terminar a sessão legislativa anterior dependia apenas de Redação Final, que foi aprovada em 17 

de dezembro, sendo o texto definitivo promulgado pelo Vice-Presidente do Senado. 
 

MATÉRIA DA ECONOMIA INTERNA DO SENADO 
 
Sòmente um projeto dessa natureza foi objeto de deliberação: o Projeto de Resolução nº 18-58 (que 

põe à disposição do Presidente da República o Redator PL-6, da Secretaria do Senado, Antônio Carlos 
Bandeira). Iniciado no período legislativo anterior. (em 28-10-58), teve a sua tramitação ultimada nesta 
sessão extraordinária, pela aprovação e promulgação. 

 
TRABALHO DOS ÓRGAOS DE DIREÇAO E CONSULTA DA CASA 

 
I) MESA: 
Atos promulgados 
Pelo Vice Presidente no exercício da Presidência 
Decreto Legislativo nº 14, de 1958,que aprova o Protocolo à Convenção Internacional para a 

regulamentação da pesca da baleia. 
Resolução nº 26, de 1958, que põe à. disposição da Presidência da República o Redator, Padrão PL-

6, da Secretaria do Senado Federal, Antônio Carlos Bandeira. 
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EXPEDIENTE ASSINADO 
 

 a) Pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência:   
  Autógrafos .................................................................................................................... 70  
  Mensagens ................................................................................................................... 22  
  Ofícios (da Secretaria da Presidência) ......................................................................... 2  
 b) Pelo 1º Secretário, no exercício de sua própria competência:   
  Autógrafos .................................................................................................................... 36  
  Ofícios .......................................................................................................................... 26  
 c) Pelo 2º Secretário, no exercício da 1ª Secretaria:   
  Autógrafos .................................................................................................................... 27  
  Ofícios .......................................................................................................................... 30  
 d) Pelo 2º Secretário, no exercício de sua própria competência:......................................   
  Autógrafos .................................................................................................................... 33  
 e) Pelo 3º Secretário, no exercício da 2ª Secretaria:   
  Autógrafos .................................................................................................................... 15  
 f) Pelo 4º Secretário, no exercício da 2ª Secretaria:   
  Autógrafos .................................................................................................................... 12  

 
REQUERIMENTOS 

 
Entre as proposições apresentadas figuraram 31 requerimentos (ns. 585 a 615), assim discriminados: 

 
 de adiamento em discussões ....................................................................................... 4  
 de destaque de emendas para votação em separado ................................................. 4  
 de dispensa de interstício ............................................................................................ 3  
 de dispensa de publicação de Redação Final ............................................................. 2  
 de homenagens de pesar ............................................................................................ 2  
 de preferência............................................................................................................... 1  
 de não realização de sessões ...................................................................................... 2  
 de prorrogação do prazo de Comissão de Inquérito .................................................... 1  
 de retirada de emenda ................................................................................................. 1  
 de urgência .................................................................................................................. 11  
 

II) COMISSÕES PERMANENTES E ESPECIAIS 
 

Comissões Pareceres 
 Escritos Orais Totais 

Constituição e Justiça ....................................................................................... 8 7 15 
Diretora ............................................................................................................. 1 – 1 
Economia .......................................................................................................... 7 2 9 
Educação e Cultura ........................................................................................... 2 – 2 
Finanças............................................................................................................. 19 7 26 
Legislação Social .............................................................................................. – – – 
Redação ............................................................................................................ 5 – 5– 
Relações Exteriores .......................................................................................... – – – 
Saúde Pública ................................................................................................... 2 – 2 
Segurança Nacional .......................................................................................... 1 2 3 
Serviço Público ................................................................................................. 5 4 9 
Transportes ....................................................................................................... – – – 
 – – – 

Totais gerais ......................................................................................... 50 22 72 
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PARTICIPA AO DOS SENADORES NO TRABALHO REALIZADO SENADOR ALENCASTRO GUIMARÃES 
 

Discursos proferidos: 
Data Assunto Publicação 

17-12-58 Encaminha a votação do PLC-192-58 ...................................................................... 18-12-58 
18-12-58 Fala sôbre o PLC-193-58 .......................................................................................... 19-12-58 

 
SENADOR ALÔ GUIMARÃES 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Economia 
Comissão de Saúde Pública (Presidente) 
 
Discursos proferidos: 

Data Assunto Publicação 
23-12-58 Faz declaração de voto sôbre o PLC-220-58, que altera a legislação do Impôsto 

de. Consumo e da outras providências .................................................................... 
 

24-12-58 
23-12-58 Faz declaração de voto sôbre o PLC-226-58, que modifica a Consolidação das 

Leis do Sêlo .............................................................................................................. 
 

24-12-58 
 

SENADOR ÁLVARO ADOLPHO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Finanças (Presidente) 
 

SENADOR APOLONIO SALLES 
 

Participação: 
I – Na Mesa: 
Como Vice-Presidente 
Como Vice-Presidente (em substituição ao Dr. João Goulart) 
II – Na direção dos trabalhos do Plenário: 
16-12-58 – Sessão conjunta – Totalmente. 
16-12-58 – Ordinária – Totalmente. 
17-12-58 – Ordinária – Parcialmente. 
18-12-58 – Ordinária – Parcialmente. 
19-12-58 – Ordinária – Parcialmente. 
22-12-58 – Ordinária – Parcialmente. 
22-12-58 – Extraordinária noturna – Parcialmente. 
23-12-58 – Extraordinária matutina – Totalmente. 
23-12-58 – Ordinária – Parcialmente. 
23.12.58 – Extraordinária noturna – Parcialmente. 
24-12-58 – 1ª Extraordinária – Parcialmente. 
24-12-58 – 2ª Extraordinária – Parcialmente. 
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Discursos proferidos: 
 

Data Assunto Publicação 
18-12-58 Faz comentários sôbre os efeitos da sêca no sertão de Pernambuco ....................... 19-12-58 
31-12-58 Ao ensejo da passagem do ano, congratula-se com os Senadores pelo trabalho 

realizado em 1958, como Vice-Presidente do Senado, formula apêlo a todos os 
brasileiros, no sentido de que se empenhem numa obra comum de soerguimento 
econômico e financeiro do País .................................................................................. 1- 1-59 

 
SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão Especial do Proj. de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Proj. de Reforma Constitucional nº 2-58. 
Comissão Mista de Revisão da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
SENADOR ARY VIANNA 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Finanças. 
Comissão de Serviço Público Civil. 
Comissão Mista de Reforma Administrativa. 
Comissão Mista para relatar o veto presidencial ao Projeto de Lei da Câmara nº 147-58. 
 

SENADOR ARY VIANNA 
 

Emendas apresentadas: 
 

Projeto  
Nº 

Ementa Apresentação Nº Data Resultado 

      
PLC-220-58 
(4.663-58) 

 
Altera legislação 
impôsto consumo 

 
 

Plenário 

 
 

22 

 
 

22-12-58 

 
 

Rejeitadas 
(23-12-58) 

mat. 
PLC-226-58 
(4.662-58) 

Modifica Cons. 
Leis Imp. Sêlo, 
baixada c/ Dec. 
32.392, de 9-3-53 

 
 
 

Plenário 

 
 
 
2 

 
 
 

23-12-58 

 
 
 

Rejeitadas  
(23-12-58) 

PLC-227-58      
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 (1.310-56) Isenção para materiais 
importados pela Cia.Telef. 
Cuiabana 

 
 
Finanças 
(Relator) 

1-C  
3 

24-12-58 (Aprovada) 
(23-12-58 

not. 
 Pareceres proferidos:  
Nº Data Comissão Projeto 

661 22-12-58 Finanças ................................................................................................ PLC-174-58 
663 22-12-58 Serviço Público Civil .............................................................................. PLC-152-58 
675 23-12-58 Finanças ................................................................................................ PLC-227-58 

    
SENADOR ARLINDO RODRIGUES 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Legislação Social. 
Comissão Especial de Estudos dos Problemas da Seca do Nordeste. 
Emendas apresentadas: 
 
Projeto nº – Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 

    
PLC-234-58 – 4.759-58 – Concede abono 
provisório aos servidores civis e militares. 

   

Plenário ......................................................... 25 23-12-58 Prejudicada, 
 – 23-12-1958 

(not.) 
 

 
SENADOR ATTÍLIO VIVACQUA 

Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Líder do Partido Republicano. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão de Finanças (suplente). 
Comissão Especial de Estudo da Política de Produção e Exportação. 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas do Vale do Rio Doce. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58 (Presidente). 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58 (Relator). 
Comissão Especial de Mudança da Capital da República. 
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil (Relator). 
Comissão para representar o Senado nos funerais do ex-Senador Joaquim Pires. 

 



– 625 – 
 

Discursos proferidos: 
Data Assunto Publicação 

23-12-58 Faz declaração de voto sôbre o Projeto de Lei nº 220-58, que altera a legislação 
do impôsto de consumo, e dá outras providências. Em seguida, fala sôbre 
emenda de sua autoria do Projeto de Lei da Câmara nº 226-58, que modifica a 
Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo. Ainda na mesma sessão fala sôbre 
o PLS nº 16-58, que isenta do Impôsto de Renda os investimentos para 
construção de casas populares ou conjuntos residenciais proletários, e dá 
outras providências................................................................................................. 24-12-58 

23-12-58 
(not.) 

Encaminha a votação de emenda ao PLC-234-58, que concede abono 
provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e dos Territórios, 
e dá outras providências ........................................................................................ 24-12-58 

26-12-58 Comenta o parecer emitido pelo Procurador Geral da República, Dr.Carlos 
Medeiros Silva, com referência ao limite entre os Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo......................................................................................................... 27-12-58 

   
Emendas apresentadas: 

 
Projeto nº – Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 

PLC-220-58 – 4.663-58 – Altera a legislação do impôsto de 
consumo. 

   

Plenário .................................................................................... 3 22-12-58 Rejeitadas 
– 23-12-58 

(mat.) 
Plenário .................................................................................... 5 22-12-58 
Plenário ....................................................................................  22-12-58 
Plenário .................................................................................... 9 22-12-58 

PLC-226-58 – 4.662-58 – Modifica a Consolidação das Leis do 
Impôsto do Sêlo, baixada com o Decreto nº 32.392, de 9 de março 
de 1953. 

 

Plenário .................................................................................... 1 23-12-58 Rejeitada 
– 23-12-58 

PLC-234-58 – 4.759-58 – Concede abono provisório aos servidores 
civis e militares. 

   

Plenário .................................................................................... 22 23-12-58 Prejudicada 
Plenário .................................................................................... 27 23-12-58 Aprovada 
Plenário .................................................................................... 36 23-12-58 Aprovada 

(23-12-58) 
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Requerimentos apresentados: 
Nº Data Finalidade 

591-58 19-12-58 Adiamento da 1ª discussão do PLS-16-58. 
592-58 19-12-58 Adiamento da 1ª discussão do PLS-22-58. 
604-58 23-12-58 Audiência da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o PLS-16-58. 

 
SENADOR BENEDICTO VALLADARES 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão de Relações Exteriores. 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas do Vale do Rio Doce (Presidente). 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
 

SENADOR BERNARDES FILHO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Relações Exteriores (Vice-Presidente). 
Comissão Mista de Reforma Administrativa. 
 

SENADOR CAIADO DE CASTRO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Segurança Nacional (Vice-Presidente). 
Comissão do Serviço Público Civil. 
Comissão Mista de Estudo dos Símbolos Nacionais. 
Discursos proferidos: 
 

 
Data Assunto Publicação 

22-12-58 
(not.) 

Fala sôbre o PLC-220-58, que altera a legislação do impôsto de consumo, e dá 
outras providências. – O abono ao funcionalismo público ...................................... 23-12-58 

23-12-58 Faz comentário sôbre o aumento de vencimentos dos servidores civis e militares  24-12-58 
23-12-58 

(not.) 
Emite parecer em nome da Comissão de Segurança Nacional sôbre o PLC-234-
58, que concede abono provisório aos servidores civis e militares do Poder 
Executivo e dos Territórios, e da outras providências ............................................. 24-12-58 

23-12-58 
(not.) 

Encaminha a votação de emenda ao PLC-234-58.................................................. 
24-12-58 

23-12-58 
(not.) 

Faz declaração de voto sôbre o PLC-234-58 .......................................................... 
24-12.58 

26-12-58 Fala dos apelos de servidores aposentados por serem portadores de moléstia 
grave ....................................................................................................................... 27-12-58 
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Emendas apresentadas: 
Projeto nº – Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 

PLC-234-58 – 4.759-58 – Concede abono provisório aos servidores 
civis e militares. 

   

Segurança Nacional (Relator). 8-C 23-12-58 
(not.) 

Aprovada 
(23-12-58) 

Plenário ....................................................................................... 14 23-12-58 
(not.) 

Prejudicada 

Plenário ....................................................................................... 21 23-12-58 
(not.) 

Prejudicada 

Plenário ....................................................................................... 24 23-12-58 
(not.) 

Prejudicada 

Plenário........................................................................................ 29 23-12-58 
(not.) 

Prejudicada 

Pareceres proferidos: 
 

SENADOR CAIADO DE CASTRO 
 

Pareceres proferidos: 
1) Escritos: 
Nº 637 – Data: 18-12-58 – Comissão: Segurança Nacional. Projeto: PLC-193-58. 
Nº 643 – Data: 20-12-58 – Comissão: Serviço Público Civil. Projeto: PLC-116-58. 
2) Oral: 
Data: 23-12-58 – Segurança Nacional – Projeto: PLC-234-58. 
Requerimento apresentado: 
 

Nº Data Finalidade 
588-58 18-12-58 Dispensa de interstício para o PLC-193-58. 
 

SENADOR CARLOS LINDENBERG 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Economia (Presidente). 
Comissão de Finanças. 
Discursos proferidos: 
 

Data Assunto Publicação 
23-12-58 Faz declaração de voto sôbre o Projeto que altera a legislação do impôsto de 

consumo................................................................................................................... 24-12-58 
23-12-58 Faz declaração de voto sobre o PLC-226-58, que modifica a Consolidação das 

Leis do Sêlo ............................................................................................................. 24-12-58 
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Emendas apresentadas: 
Projeto nº – Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 

PLC-220-58 – 4.663-58 – Altera a legislação do impôsto de 
consumo. 

   

Plenário ..................................................................................... 24 22-12-58 Rejeitada 
(23-12-58) 

(mat.) 
    

SENADOR COIMBRA BUENO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
Comissão Especial de Estudo da Política de Produção e Exportação. 
Comissão Especial de Mudança da Capital da República (Presidente). 
Comissão Mista de Reforma Administrativa. 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

23-12-58 Fala sôbre a divulgação dos trabalhos legislativos............................................. (não foi 
publicado) 

Emendas apresentadas: 
Projeto nº – Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 

PLC-234-58 – 4.758-58 – Concede abono provisório aos servidores 
civis e militares. 

   

Plenário .................................................................................... 31 23-12-58 Rejeitadas 
(23-12-58) 

(mat.) 
Plenário .................................................................................... 32 23-42-58  
Plenário .................................................................................... 33 23-12-58  
Plenário .................................................................................... 34 23-12-58  
Plenário .................................................................................... 35 23-12-58  
Plenário .................................................................................... 37 23-12-58  
Plenário .................................................................................... 39 23-12-58  
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Requerimento apresentado: 
Nº Data Finalidade 

607-58 23-12-58 Destaque de emendas ao PLC-234-58. 
 

SENADOR CUNHA MELLO 
 

Participação: 
I – Na Mesa: Como 1º Secretário. 
II – Na direção dos trabalhos de Plenário (Presidência das sessões). 
23-12-58 – Ordinária – Parcialmente. 
23-12-58 – Extraordinária (not.) – Parcialmente. 
24-12-58 – 1ª Extraordinária – Parcialmente. 
24-12-58 – 2ª Extraordinária – Parcialmente. 
III – Nas Comissões: 
Comissão Diretora. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Mista de Organização Política Administrativa judiciária da futura Capital da República 

(Presidente). 
Comissão Mista de Reforma Administrativa. 
Comissão de Estudo do Projeto do Edifício para o Senado em Brasília (Presidente). 
 

SENADOR DANIEL KRIEGER 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça (Vice-Presidente). 
Comissão de Finanças. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
Discursos proferidos: 
 

Data Assunto Publicação 
22-12-58 Encaminha a votação de requerimento de urgência para o PLC-220-58, que altera 

a legislação do impôsto de consumo ........................................................................ 23-12-58 
22-12-58 
(ext.not.) 

Fala sôbre o PLC-220-58, que altera a legislação do impôsto de consumo ............. 
23-12-58 

Emendas apresentadas: 
Projeto Ementa Apresentação 

PLC/220/58 
(4 663/58) 

Altera a legislação do 
impôsto de consumo. 

Plenário 1 22-12-58 (Rejeitadas) 
23-12-58 

not. 
Plenário 2 22-12-58 
Plenário 6 22-12-58 
Plenário 7 22-12-58 
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SENADOR DANIEL KRIEGER 
 

Pareceres proferidos: 
Nº  Data  Comissão  Projetos 

632  18-12-58  Finanças  PLC/107/58 
636  18-12-58  Finanças  PLC/205/58 
642  19-12-58  Transportes  PLC/67/58 
659  22-12-58  Justiça  PLC/174/58 
664  22-12-58  Finanças  PLC/152/58 
669  22-12-58  Finanças  PLC/177/58 

 
SENADOR DOMINGOS VELLASCO 

 
Participação: 
I – Na Mesa: 
Como 4º Secretário. 
II – Na direção dos trabalhos de Plenário (Presidência das sessões): 
17-12-58 – Ordinária – parcialmente 
22-12-58 – Ordinária – parcialmente 
12-12-58 – Extraordinária-noturna – parcialmente. 
Discursos proferidos: 
 

Data Assunto Publicação 
17-12-58 Congratula-se com o Supremo Tribunal Federal pelo habeas-corpus concedido 

a José Manoel Aranã Fortuny, refugiado político guatemalteco .......................... 18-12-58 
23-12-58 

(mat.) 
Faz declaração de voto sôbre o PLC 220/58, que altera a legislação do 
Impôsto de Consumo ........................................................................................... 24-12-58 

23-12-58 Faz declaração de voto sôbre o PLC nº 226/58, que modifica a Consolidação 
das. Leis do Sêlo................................................................................................... 24-12-58 

23-12-58 Fala sôbre o PLC/234/58, que concede abono provisório aos servidores civis e 
militares do Poder Executivo e dos Territórios e dá outras providências............. 24-12-58 

31-12-58 Pela ordem, indaga da Mesa se a emenda apresentada ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 137, de 1958, é considerada de redação .......................................... 1-1-59 

 
SENADOR DOMINGOS VELLASCO 

 
Emendas apresentadas: 
 

Projeto nº Ementa Apresentação Nº Data Resultado 
PLC/220/58 
(4 663 58) 

Altera a legislação do Impôsto de 
Consumo. 

Plenário 20 22-12-58 Rejeitadas 
23-12-58  

(not.) 
PLC/234/58 
(4 759/58) 

Concede abono provisório aos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo e dos Territórios e dá 
outras providências. 

Plenário 20 23-12-58 
(not.) 

Prejudicadas 
23-12-58 

(not.) 
Plenário 30 
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Requerimento apresentado: 
 
Nº Data Finalidade 

601/58 23-12-58 Destaque de emenda ao PLC/220/58 
 

SENADOR EZECHIAS DA ROCHA 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Educação e Cultura 
Comissão de Redação (Presidente) 
Comissão de Saúde Pública 
Pareceres proferidos: 

 
Nº Data Comissão Projeto 

646 22-12-58 Educação PLC/170/57 
654 22-12-58 Saúde PLC/87/58 

 
SENADOR FERNANDES TÁVORA 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Economia (Vice-Presidente) 
Comissão Especial de Estudo da Política de Produção e Exportação (Vice-Presidente) 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

26-12-58 Fala sôbre o PCL/170/57, que cria a cadeira de Radiologia Clínica nas Faculdades 
de Medicina Federais.................................................................................................. 27-12-58 

 
SENADOR FILINTO MÜLLER 

 
Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Líder da Maioria e do Partido Social Democrático. 
II – Nas Comissões: 
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil. 
Comissão Mista de Revisão da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

17-12-58 Encaminha a votação do PLC/192/58........................................................................ 18-12-58 
(extr.)   
22-12-58 Fala sôbre o PLC nº 116/58, em discussão................................................................ 23-12-58 
 

Requerimentos apresentados: 
 

Nº Data Finalidade 
595/58 22-12-58 Urgência para o PLC/220/58 (art. 156, § 4º) 
606/58 23-12-58 Urgência para o PLC/227/58 (Art. 156, § 4º) 
612/58 24-12-58 Não seja realizada a sessão ordinária na vésperade Natal. 
614/58 26-12-58 Não seja realizada sessão nos dias 29 e 30 de dezembro. 
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SENADOR FRANCISCO GALLOTTI 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão Especial de Estudos da Política de Produção e Exportação. 
Comissão Mista de Revisão da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Comissão de Estudos do Projeto do Edifício para o Senado em Brasília. 
Comissão para representar o Senado nos funerais do ex-Senador Joaquim Pires. 
Emenda apresentada: 
 

Projeto nº– Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 
PLC-220-58 – 4663-58 – Altera a legislação 
do Impôsto de consumo 

   

Plénario.......................................................... 14 22-12-58 Rejeitada 
(23-12-58) 

(mat.) 
 

Requerimento apresentado: 
 

Nº Data Finalidade 
615 26-12-58 Dispensa de publicação da Redação FInal do PLC – 149-57. 

 
SENADOR FREITAS CAVALCANTI 

 
Participação: 
I – Na mesa: 
Como 2º Secretário. 
Como 1º Secretário (em substituição ao Sr. Senador Cunha Mello). 
II – Na direção dos trabalhos de Plenário (Presidências das sessões): 
18-12-58 – Ordinária – Totalmente. 
19-12-58 – Ordinária – Totalmente. 
III – Nas Comissões: 
Comissão Diretora. 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

17-12-58 Fala sôbre os males da esquitossomose no Nordeste................................................ 18-12-58 
23-12-58 Faz comentário sôbre o PLC-226-58, que modifica a Consolidação das Leis do 

Impôsto do Sêlo, baixada como Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953, e dá 
outras providências...................................................................................................... 24-12-58 

23-12-58 
(extr.not.) 

Fala sôbre o PLC-234-58, que concede abono provisório aos servidores civis e 
militares do Poder Executivo e dos Territórios, e dá outras providências................... 24-12-58 

 



– 633 – 
 

Emendas apresentadas: 
 

Projeto nº– Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 
PLC-234 – 4.759.58 – Concede abono 
provisório aos servidores civis e militares. 

   

Plenário.......................................................... 16 23-12-58 Aprovadas 
Plenário.......................................................... 18 23-12-58 (23-12-58) 

(not.) 
 

Nº Data Finalidade 
599-58 22-12-58 Dispensa de interstício para o PLC-177-58. 

 
SENADOR GASPAR VELLOSO 

 
Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Vice-Líder da Maioria. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão de Finanças (suplente). 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas da Sêca do Nordeste (Presidente). 
Comissão Especial de Estudo da Política de Produção e Exportação. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
Comissão Especial para elaborar os Projetos dos Códigos Eleitoral e Partidário (Relator do Código 

Eleitoral). 
Discurso proferido: 
 

Data Assunto Publicação 
22-12-58 Emite parecer em nome da Comíssão de Constituição e Justiça sôbre o PLC-220-58, 

que altera a legislação do impôsto de consumo...................................................... 23-12-58 
 

Parecer proferido: 
Oral: 

 
Data Comissão Projeto Nº 

22-12-58 Justiça............................................................................................................................ PLC-220-58 
 

SENADOR GEORGINO AVELINO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Relações Exteriores. 
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil (Vice-Presidente). 
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SENADOR GILBERTO MARINHO 
 

I – Na direção político-partidáriá do Senado: 
Como Vice-Líder da Maioria. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão de Relações Exteriores. 
Comissão de Serviço Público Civil (Vice-Presidente). 
Comissão Especial de Estudo da Política de Produção e Exportação. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
Comissão Mista de Organização Política, Administrativa e Judiciária da futura Capital da República. 
Comissão Mista de Estudo dos Símbolos Nacionais. 
Comissão de Estudo do Projeto do Edifício para o Senado em Brasília. 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

18-12-58 Fala sôbre a extensão da Previdência Social aos sacerdotes...................................... 19-12-58 
18-12-58 Lê parecer em nome da Comissão de Serviço Público Civil sôbre o PLC-201-58....... 19-12-58 
23-12-58 

(not.) 
Faz comentários sôbre os efeitos do temporal que assolou o Rio de Janeiro.............. 24-12-58 

23-12-58 Fala sôbre o PLC-220.58, que altera a legislação do impôsto de consumo 24-12-58 
23-12-58 

(not.) 
Emite parecer em nome da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o PLC-234-58, 
que concede abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e 
dos Territórios, e dá outras providências.................................................. 24-12-58 

23-12-58 
(not.) 

Encaminha a votação da, emenda ao PLC-234-58....................................................... 24-12-58 

24-12-58 
(extr. 
mat.) 

Encaminha a votação de requerimento de pesar pelo falecimento do ex-Senador 
Joaquim de Lima Pires Ferreira..................................................................................... 

 
25-12-58 

 
Emendas apresentadas: 

 
Projeto nº– Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 

PLC-234-58 – 4.159-58 – Concede abono 
provisório aos servidores civis e militares do 
Poder Executivo e dos Territórios, e dá outras 
providências – Comissão de Justiça 

2-C 23-12-58 Aprovadas 
3-C  (23.12-58) 

(not.) 

 4C 23-12-58 Prejudicada 
 5-C   
 6-C 23-12-58 Aprovadas 
 7-C   
 26 23-12-58 Prejudicada 

(not.) 
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Pareceres proferidos: 
 

Data  Comissão Projeto Nº 
 Oral:   

18-12-58  Serviço Público Civil............................................................................................ PLC-201-58 
23-12-58  Constituição e Justiça.......................................................................................... PLC-234-58 
23-12-58  Constituição e Justiça.......................................................................................... PLC-234-58 

   
(sôbre 

emendas) 
 

Requerimentos apresentados: 
 

Nº Data Finalidade 
Requerimentos apresentados: 

586-58 18-12-58 Urgência para o PLC-174-58 (art. 156, § 3º) – (Aprovado). 
 

Designação para acompanhar o estudo de emenda do Senado na Cámara: 
 
Projeto Nº Data  
PLC-234-58 24-12-58 (1ª extraordinária) 
 

SENADOR GOMES DE OLIVEIRA 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Relações Exteriores. 
Comissão Especial para elaborar os Projetos dos Códigos Eleitoral e Partidário (Relator do Código 

Partidário). 
Comissão Mista de Reforma Administrativa (Vice-Presidente). 

 
SENADOR JARBAS MARANHÃO 

 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

31-12-58 Na qualidade de Senador pelo Estado de Pernambuco, usa da Tribuna do Senado 
– que é na sua significação política, a representação das Unidades da Federação – 
para enviar, ao ensejo da passagem de ano, uma mensagem de saudação e de fé 
em dias melhores e mais felizes para os Pernambucanos e de prosperidade e 
desenvolvimento para o Estado................................................................................... 1-1-59 

 
SENADOR JOÃO VILLASBÔAS 

 
Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Líder da Minoria e da União Democrática Nacional. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Relações Exteriores (Presidente). 
Comissão de Redação (em substituição ao Sr. Senador Rui Palmeira). 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
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Comissão Especial para elaborar os Projetos do Código Eleitoral, e do Código Partidário (Presidente). 
Comissão Especial de Revisão do Código de Processo Civil (Presidente). 
Comissão Mista de Organização Política, Administrativa e Judiciária da futura Capital da República. 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

17-12-58 Encaminha a votação do PLC-192-58........................................................................... 18-12-58 
18-12-58 Faz declaração de voto sôbre o PLC-193-58................................................................ 19-12-58 
22-12-58 Para explicação pessoal, comenta a troca de cartas entre o presidente da ABI e o 

Ministro Edgard Costa, relativamente à eficiência da Justiça Eleitoral no pleito de 
outubro último................................................................................................................ 23-12-58 

22-12-58 Encaminha a votação do requerimento de urgência para o PLC-220-58, que altera a 
legislação do impôsto de consumo, e dá outras providências...................................... 23-12-58 

22-12-58 Fala sôbre o PLC-220-58, que altera a legislação do impôsto de consumo, e dá 
outras providências........................................................................................................ 23-12-58 

23-12-58 Faz declaração de voto sôbre o PLC-220-58, que altera a legislação do impôsto de 
consumo, e dá outras providências............................................................................... 24-12-58 

24-12-58 Encaminha a votação de requerimento de pesar pelo falecimento do ex-Senador 
Joaquim de de Lima Pires Ferreira................................................................................ 25-12-58 

 
Emendas apresentadas: 

 
Projeto nº – Ementa – Apresentação Nº Data Resultado 

PLC-220-58 – 4.663-58 – Altera a legislação do 
impôsto de consumo.    
Plenário................................................................. 21 22-12-58 Rejeitada 
   (23-12-58) 
   (mat.) 
PLC-234-58 – 4.159-58 – Concede abono 
provisório aos servidores civis e militares    
Plenário................................................................. 13 23-12-58 Prejudicada 
Plenário................................................................. 17 (not.) (23-12-58) 
   (not.) 
 

Requerimentos formulados: 
 

Nº Data Finalidade 
590 19-12-58 Adiamento da discussão do PLC-193-58 
602 23-12-58 Urgência para o PLC-234.58 (art. 156, § 4º). 
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SENADOR JORGE MAYNARD 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão de Segurança Nacional. 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obra Públicas (Presidente). 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas da Sêca do Nordeste. 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas do Vale do Rio Doce. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão de Estudo do Projeto do Edifício para o Senado em Brasília. 

 
SENADOR JÚLIO LEITE 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Finanças. 
Comissão Mista da Revisão da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Emendas apresentadas: 
Projeto PLC-149-57 – 1.581-56 – Emenda: Isenção para importação pela Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, de perfuratriz para poços tubulares – Apresentação: Comissão de Finanças (Relator) – Nº 
1-C (red.) – Data: 19-12-58 – Resultado: Aprovada (24-12-58 – mat.). 

Parecer proferido: 
 

Nº Data Comissão Projeto 
667-58 22-12-58 Finanças........................................................................................................... PLC-149-57 
 

Requerimento apresentado: 
 

Nº Data Finalidade 
608-58 23-12-58 Destaque de emenda ao PLC-234-58. 
 

SENADOR JURACY MAGALHÃES 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Economia. 
Comissão de Finanças. 
Comissão Mista de Reforma Administrativa. 
Pareceres proferidos: 

 
Nº Data Comissão Projeto 

633 18-12-58 Economia.......................................................................................................... PLC-130-58 
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SENADOR KERGINALDO CAVALCANTI 
 

Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Líder do Partido Social Progressista. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Economia. 
Comissão Mista da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

22-12-58 
(extr. 
mat.) 

Fala sôbre a expansão econômica do Nordeste........................................................... 23-12-58 

 
SENADOR LAMEIRA BITTENCOURT 

 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

17-12-58 Encaminha a votação do PLC-192-58............................................................................ 18-12-58 
22-12-58 Lê parecer em nome da Comissão de Finanças sôbre o PLC-220-58, que altera a 

legislação do impôsto de consumo, e dá outras providências....................................... 23-12-58 
23-12-58 Emite parecer em nome da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o PLC-226-58, 

que modifica, a, Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo......................................... 24-12-58 
23-12-58 Emite parecer em nome da Comissão de Finanças sôbre o PLC-226-58, que modifica 

a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo.................................................................. 24-12-58 
23-12-58 Dá parecer em nome da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o PLC-214-58....... 24-12-58 
23-12-58 Emite parecer em nome da Comissão de Finanças sôbre o PLC-234-58, que concede 

abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e dos Territórios, 
e dá outras providências.................................................................................................. 24-12-58 

24-12-58 Dá parecer sôbre o Projeto de Resolução do Congresso Nacional nº 1-58, que dispõe 
– sôbre o encerramento da 5ª sessão legislativa extraordinária da 3ª legislatura.......... 25-12-58 

 
Pareceres proferidos: 
I – Escritos: 

 
Nº Data Comissão Projeto 
650 22-12-58 Justiça................................................................................................................... PLC-214-58 
656 22-12-58 Economia.............................................................................................................. PLC-137-58 
662 22-12-58 Finanças................................................................................................................ PLC-186-58 
666 22-12-58 Economia.............................................................................................................. PLC-149-57 
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Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Vice-Líder da Maioria do Partido Social Democrático. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Legislação Social. 
Comissão de Finanças. 
Comissão de Constituição e Justiça em substituição ao Sr. Senador Gaspar Velloso (designação em 

23-12-58). 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto da Reforma Constitucional nº 2-58. 
III – Orais: 

 
Data Comissão Projeto 

23-12-58 Justiça......................................................................................................................... PLC-214-58 
22-12-58 Finanças...................................................................................................................... PLC-220-58 
23-12-58 Finanças...................................................................................................................... PLC-220-58 
23-12-58 Finanças...................................................................................................................... PLC-226-58 
23-12-58 Justiça......................................................................................................................... PLC-226-58 
  (sôbre 

emendas) 
23-12-58 Justiça......................................................................................................................... PLC-226-58 
  (sôbre 

emendas) 
23-12-58 Finanças...................................................................................................................... PLC-226-58 
  (sôbre 

emendas) 
23-12-58 Finanças...................................................................................................................... PLC-231-58 
 

Requerimentos apresentados: 
 
Nº Data Finalidade 

594-58 20-12-58 Urgência para o PLC-220-58 (art. 156, § 3º) – (Aprovado). 
596-58 22-12-58 Urgência para o PLC-226-58 (art. 156, § 4º). 
613-58 24-12-58 Urgência para o PRCN-1-58 (art. 156, § 4º) – (Aprovado). 
 

SENADOR LEÔNIDAS MELLO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Economia. 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

17-12-58 Comenta a extensão da previdência social aos sacerdotes.......................................... 18-12-58 
24-12-58 Encaminha a votação de requerido homenagens de pesar pelo falecimento do ex-

Senador Joaquim Pires Ferreira.................................................................................... 25-12-58 
 

Requerimentos apresentados: 
 
Nº Data Finalidade 

611-58 24-12-58 Voto de pesar pelo faleciemnt do ex-Senador Joaquim de Lima Pires Ferreira 
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SENADOR LIMA GUIMARÃES 
 

Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Vice-Líder da Maioria e Líder do Partido Trabalhista Brasileira. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão de Finanças. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

26-12-58 Manifesta pesar pelo falecimento de D. Leopoldina Alencastro Guimarães................ 27-12-58 
 

Emenda apresentada na sessão legislativa anterior e apreciada nesta sessão: 
 

Projeto nº – Ementa Apresentação – Nº – Data – Resultado 
PRS-18-58 – Põe à disposição da Presidência da 
República o Redator PL-6, desta Secretaria, Antônio 
Carlos Bandeira 

 
 
Justiça (Relator) – 1-C – 15-12-58 – aprovada (18-
12-58). 

 
Pareceres proferidos: 

 
Nº Data Comissão Projeto 
631 18-12-58 Justiça................................................................................................................ PRS – 18-58 
653 22-12-58 Justiça................................................................................................................ PLC – 87-58 
672 23-12-58 Justiça................................................................................................................ PLC – 167-58 
 

SENADOR LIMA TEIXEIRA 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Economia. 
Comissão de Legislação Social (Presidente). 
Comissão Especial de Estudo da Política de Proteção e Exportação (Presidente). 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas do Vale do Rio Doce. 
Comissão Mista de Revisão da Consolidação das Leis do trabalho (Presidente). 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

19-12-58 Fala sôbre o congelamento dos preços............................................................................ 20-12-58 
23-12-58 Emite parecer em nome da Comissão de Economia sôbre emendas ao PLC-226.58, 

que modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo.............................................. 24-12-58 
24-12-58 Lê telegrama recebido do Sr. Ministro Mário Pinotti sôbre a intensificação no próximo 

ano da luta contra a esquitossomose............................................................................... 25-12-58 
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Data Assunto Publicação 
   
26-12.58 Congratula-se com o Sr. Presidente da República, com o Vice-Presidente e com o Sr. 

Ministro do Trabalho por haverem sido decretados os novos níveis do salário mínimo. 
Em seguida fala sôbre o Convênio de Amizade e Consulta firmado entre Brasil e 
Portugal............................................................................................................................ 27-12-58 

 
Pareceres proferidos: 
I – Escritos: 

 
Nº Data Comissão Projeto 
    

665 22-12-58 Economia....................................................................................................... PLC-220-58 
670 23-12-58 Economia....................................................................................................... PLC-220-58 
671 23-12-58 Economia....................................................................................................... PLC-226-58 
674 23-12-58 Economia....................................................................................................... PLC-227-58 

 
II – Oral: 

 
Nº Data Comissão Projeto 
    
– 23-12-58 Economia........................................................................................................ PLC-226-58 

(sôbre 
emendas) 

 
SENADOR LINEU PRESTES 

 
Pareceres proferidos: 

 
Nº Data Comissão Projeto 
    

640 19-12-58 Constituição e Justiça.................................................................................... PLC - 67-58 
645 22-12-58 Constituição e Justiça.................................................................................... PLC-170-57 
 

SENADOR LINO DE MATTOS 
 

Participação nas Comissões 
Comissão de Finanças. 
Comissão de Legislação Social. 
Comissão Especial de Mudança da Capital da República. 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

   
23-2.58 

(ext.mat.) 
Faz apêlo às autoridades policiais relativamente ao tratamento dispensado aos 
menores..................................................................................................................... 24-12-58 

 
Emendas apresentadas: 

 
Projeto nº – Ementa Apresentação – Nº – Data – Resultado 

  
PLC-116-58 – 2.214-56 – Cria cargos no Quadro do 
Pessoal da Justiça do Trabalho da 2ª Região 

Plenário – 1 – 2 – 3 – 4 – 22-12-58 – mat. – 
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Requerimentos formulados: 
 

Nº Data Finalidade 
   

593 20-12-58 Dispensa de interstício para o PLC-116-58 
600 22.12-58 Urgência para.o PLC-214-58 (art. 156, § 4º). 
603 23-12-58 Retirada da Emenda nº 1 ao PLC-177-58. 

 
SENADOR LOURIVAL PONTES 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça (Presidente). 
Comissão de Relações Exteriores 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2.58. 

 
SENADOR MÁRIO MOTTA 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão Mista de Estudo dos Símbolos Nacionais 

 
SENADOR MATHIAS OLYMPIO 

 
Participação: 
I – Na Mesa: 
Como 1º Suplente de Secretário. 
II – Na direção dos trabalhos do Plenário: 
(Presidência dais Sessões). 
20-12-58 – Extraordinária matutina – Parcialmente. 
22-12-58 – Ordinária – Parcialmente 
III – Nas Comissões: 
Comissão Diretora. 
Comissão de Finanças. 
Comissão para representar o Senado nos funerais do ex-Senador Joaquim Pires Ferreira. 
 
Pareceres proferidos: 

 
Nº Data Comissão Projeto 
    

664 20-12-58 Finanças............................................................................................. PLC-116-58 
652 22-12-58 Finanças............................................................................................. PLC-77-58 
668 22-12-58 Diretora............................................................................................... PRS-18-58 
673 23-12-58 Finanças............................................................................................. PLC-167-58 

 
Requerimento apresentado: 

 
Nº Data Finalidade 
   

598 29-12-58 Dispensa de interstício para o PRS-18-58 
 

SENADOR MEM DE SA 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Educação e Cultura. 
Comissão de Finanças (Suplente). 
Comissão de Serviço Público Civil. 
Comissão Especial para elaborar, os projetos dos Códigos Eleitoral e Partidário (Vice-Presidente). 
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Pareceres proferidos: 
 
Nº Data Comissão Projeto 
    
641 19-12.58 Educação e Cultura........................................................................................ PLC - 67-58 
666 22-12-58 Serviço Público Civil....................................................................................... PLC- 174-58 
 

SENADOR MOREIRA FILHO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Segurança Nacional. 
Comissão Mista para relatar o veto presidencial ao Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 1958. 

 
SENADOR MOURÃO VIEIRA 

 
Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Vice-Líder do Partido Trabalhista Brasileiro. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Educação e Cultura, (Presidente). 
Comissão Especial de Estudo da Política de Produção e Exportação. 
Comissão de Estudo do projeto do Edifício para o Senado em Brasília 
 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

   
17-12-58 Faz louvor à administração do Prefeito do Rio de Janeiro, Sr. Sá Freire Alvim.......... 18-12-58 
19-12-58 Protesta contra a retirada de navios do Lóide Brasileiro do Estado do Amazonas..... 20-12-58 
26-12-58 Dá conhecimento das resoluções da VI Semana Ruralista do Amazonas, realizada 

no Município de Benjamim Constant............................................................................ 27-12-58 
 

SENADOR MOURA ANDRADE 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Finanças. 
Comissão de Relações Exteriores. 
Comissão Mista para relatar o veto presidencial ao PLC-147-58. 
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Emenda apresentada: 
 

Projeto nº – Ementa – Nº – Data – Resultado 
  

Apresentação  
  
PLC-137-57 – 2.523.57 – Concede isenção de 
direitos aduaneiros, inclusive adicional de 10%, 
impôsto de consumo e mais taxas aduaneiras, para o 
conjunto de um centro telefônico de 1.500 linhas, 
com pertences e acessórios importados pela 
Telefônica Intermunicipal Limitada, de Batatais, 
Estado de São Paulo. – Comissão de Finanças 
(Relator) 1-C – 19-12-58 – 
 

Pareceres proferidos: 
 

Nº Data Comissão Projeto 
    

638 18-12-58 Finanças...................................................................................................... PLC-201-58 
649 22-12-58 Finanças...................................................................................................... PLC-170-57 
655 22-12-58 Finanças...................................................................................................... PLC- 87-58 
657 22-12-58 Finanças...................................................................................................... PLC-137-58 
658 22-12-58 Finanças...................................................................................................... PLC-195-58 

 
Requerimento apresentado: 

 
Nº Data Finalidade 
   
589 19-12-58 Prorrogação por um ano da Comissão Parlamentar de Inquérito incumbida de apurar 

denúncia formulada pelo Cardeal D. Jaime Câmara. 
 

SENADOR NEVES DA ROCHA 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Serviço Público Civil. 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

   
31-12-58 Faz uma exposição sôbre os trabalhos do XXVII Congresso Interamericano de 

Turismo, realizado em Montevidéu, ao qual compareceu como representante do 
Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo................................... 1- 1-59 

 
Pareceres proferidos: 

 
Nº Data Comissão Projeto 
    

647 22-12-58 Serviço Público................................................................................................ PLC-170-57 
651 22-12-58 Serviço Público................................................................................................ PLC- 77-58 
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SENADOR NOVAES FILHO 
 

Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado 
Como Líder do Partido Libertador 
II – Nas Comissões 
Comissão de Finanças. 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

   
23-12-58 Faz declaração de voto sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 220-58, que altera a 

legislação do Impôsto de Consumo, e dá outras providências................................... 24-12-58 
23-12-58 Encaminha a votação do PLC-226.58, que modifica a Consolidação das Leis do 

Impôsto do Selo........................................................................................................... 24-12-58 
 

SENADOR ONOFRE GOMES 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Finanças. 
Comissão de Segurança Nacional (Presidente). 

 
SENADOR OTRON MÄDER 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Finanças. 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas do Vale do Rio Doce 
Comissão Mista de Revisão da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

   
22-12-58 Fala sôbre a industrialização do café........................................................................... 23-12-58 
22-12-58 
(extr.not.) 

Fala sôbre o PLC-220-58, que altera a legislação do impôsto de consumo................ 2412-58 

23-12.58 
(extr.mat.) 

Fala sôbre o projeto que altera a legislação do Impôsto de consumo......................... 2412-58 

 
SENADOR PAULO FERNANDES 

 
Participação nas comissões: 
Comissão de Finanças. 
Comissão Especial para elaborar os Projetos dos Códigos Eleitoral e Partidário. 
Comissão Especial de Mudança da Capital da República – (Vice-Presidente). 
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SENADOR PEDRO LUDOVICO 
 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Saúde Pública. 
Comissão de Segurança Nacional. 

 
SENADOR PRÍMIO BECK 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Legislação Social. 
Comissão Especial de Estudo da Política de Produção e Exportação. 
Comissão Especial de Mudança da Capital da República. 

 
SENADOR PÚBLIO DE MELLO 

 
Participação nas Comissões: 
Comissão de Educação e Cultura (Vice-Presidente). 
Comissão de Redação. 
Comissão de Economia (em substituição ao Sr. Senador Alô Guimarães: designação em 22-12-58). 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 

 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

   
23-12-58 Emite parecer em nome da Comissão de Economia sôbre o PLC-234-58, que 

concede abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e 
dos Territórios, e dá outras providências................................................................... 24-12-58 

 
SENADOR PRISCO DOS SANTOS 

 
Participação: 
I – Na Mesa. 
Como 2º Suplente de Secretário. 
Nas Comissões: 
Comissão de Serviço Público Civil (Presidente). 
Comissão para representar o Senado nos funerais do ex-Senador Joaquim Pires Ferreira. 

 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

   
23-12-58 Emite parecer em nome da Comissão de Serviço Público Civil sôbre o PLC-167.58, 

que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e dá 
outras providências...................................................................................................... 24-12-58 

23-12-58 Dá parecer em nome da Comissão de Serviço Público Civil sôbre o PLC-234.58, 
que concede abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e 
dos Territórios, e, dá outras providências.................................................................... 24-12-58 
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Pareceres proferidos: 
Orais: 

 
Data Comissão Projeto 

   
23-12-58 Serviço Público Civil.................................................................................................... PLC-167-58 
23-12-58 Serviço Público Civil.................................................................................................... PLC-234-58 
 

SENADOR REGINALDO FERNANDES 
 

Participação nas Comissões 
Comissão de Economia. 
Comissão de Saúde Pública. 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas da Sêca do Nordeste (Vice-Presidente). 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

   
22-12-58 Encaminha a votação de requerimento de homenagens à memória do Ministro 

Augusto Tavares de Lira............................................................................................... 23-12-58 
 

SENADOR RUY CARNEIRO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão de Legislação Social (Vice-Presidente). 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas da Sêca do Nordeste. 
Comissão Mista de Revisão da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 

 
Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado 
Como Vice-Líder da Minoria e da União Democrática Nacional. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Comissão de Redação. 
Comissão de Relações Exteriores. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 1-58. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicação 

   
22-12-58 Encaminha a votação de requerimento de urgência para o Projeto de Lei da Câmara 

nº 220-58, que altera a legislação do Impôsto de Consumo, e dá outras providências 23-12-58 
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SENADOR SAULO RAMOS 
 

Participação: 
I – Na direção político-partidária do Senado: 
Como Vice-Líder do Partido Trabalhista Brasileiro. 
II – Nas Comissões: 
Comissão de Educação e Cultura. 
Comissão de Redação. 
Comissão Mista da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

   
20-12-58 Fala sôbre o Plano Nacional do Carvão....................................................................... 21-12-58 
23-12-58 Fala sôbre o aumento de vencimentos do funcionalismo público................................ 24-12-58 
24-12-58 Fala sôbre o salário mínimo fixado para o Estado de Santa Catarina......................... 27-12-58 
 

Pareceres proferidos: 
 

Nº Data Comissão Projeto 
    

676 24-12-58 Redação............................................................................................... PLC-234-58 
 

SENADOR SEBASTIÃO ARCHER 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Redação (Vice-Presidente). 
Pareceres proferidos 

 
Nº Data Comissão Projeto 
    

639 19-12-58 Redação................................................................................................ PLC-22.58 
 

SENADOR SYLVIO CURVO 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Legislação Social. 
Comissão de Segurança Nacional. 

 
SENADOR VICTORINO FREIRE 

 
I – Na Mesa: 
Como 3º Secretário 
II – Na direção dos trabalhos do Plenário: 
(Presidência das sessões). 
20-12-58 – Extraordinária matutina – Parcialmente. 
22-12-58 – Extraordinária matutina – Parcialmente. 
22-12-58 – Ordinária – Parcialmente. 
22-12-58 – Extraordinária noturna – Parcialmente 
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III – Nas Comissões: 
Comissão Diretora. 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

   
20-12-58 Tece comentários sôbre o contrabando do café........................................................ 21-12-58 
23-12-58 
(extr.mat.) 

Para explicação pessoal, fala sôbre o aumento de vencimentos dos servidores 
civis e militares........................................................................................................... 24-12-58 

23-12-58 Presta homenagem ao Ministro Astolfo Serra........................................................... 24-12-58 
23-12-58 Faz declaração de voto sôbre o PLC-214.58............................................................ 24-12-58 
24-12.58 

(extr.mat.) 
Encaminha a votação do requerimento de pesar pelo falecimento do ex-Senador 
Joaquim Pires............................................................................................................ 25-12-58 

 
Requerimento apresentado: 

 
Nº Data Finalidade 
   

605 23-12-58 Urgência para o PLC-231-58 (art. 156, § 4º) 
 

SENADOR VIVALDO LIMA 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Finanças (Vice-Presidente). 
Comissão de Saúde Pública. 
Comissão Especial do Projeto de Reforma Constitucional nº 2-58. 
Discursos proferidos: 

 
Data Assunto Publicação 

   
23-12-58 Emite parecer em nome da Comissão de Finanças sôbre o PLC-234-58, que 

concede abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e 
dos Territórios, e dá outras providências.................................................................... 24-12-58 

 
Emendas apresentadas: 

 
Projeto nº – Ementa – Nº – Data – Resultado 

    
Apresentação   

    
PLC-130-58 – 2.359-57 – Isenção de direitos etc., para importação – 
8.400.000 quilos de gêneros alimentícios doados pela N.C.W.C.: 1-C 18-12-58 – 
Finanças (Relator)................................................................................    
PLC-34-58 – 4.159-58 – Concede abono provisório aos servidores 
civis e militares: 

   

Finanças (Relator)................................................................................ 9-C 23-12-58 Aprovada 
Finanças (Relator)................................................................................ 10-C 23-12-58 Rejeitada 
Finanças (Relator)................................................................................ 11-0 23-12-58 Aprovada 
Finanças (Relator)................................................................................ 12-C 23-12-58 Aprovada 
Plenário................................................................................................ 19 23-12-58 Prejudicada 

(23-12.58) 
(not.) 
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Pareceres proferidos: 
 
Nº Data Comissão Projeto 

    
 I – Escritos:  
    

634 18-12-58 Finanças...................................................................................................... PLC-138-58 
635 18-12-58 Finanças...................................................................................................... PLC-164-58 
648 22-12-58 Saúde.......................................................................................................... PLC-170-57 

    
 II – Oral:  
    

– 23-12-58 Finanças...................................................................................................... PLC-234.58 
 

SENADOR WALDEMAR SANTOS 
 

Participação nas Comissões: 
Comissão de Legislação Social. 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 
Comissão para representar o Senado nos funerais do ex-Senador Joaquim Pires. 
Discurso proferido: 

 
Data Assunto Publicado 

   
17-12-58 Fala sôbre os problemas econômicos do Piauí......................................................... 18-12-58 
 

Requerimento apresentado: 
 

Nº Data Finalidade 
   

587 18-12-58 Urgência para o PLC-167-58 (art. 156, § 3º). 
 

SERVIÇOS AUXILIARES 
 

O trabalho dos Serviços Auxiliares da Casa, nesse período, pode ser sintetizado nos seguintes dados 
estatísticos: 
 

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA 
 

Expediente 
 
 Recebido Encaminhado Elaborado 
    
Ofícios............................................................................................ 47 32 2 
Cartas............................................................................................. 325 303 3 
Telegramas..................................................................................... 218 209 65 
Mensagem...................................................................................... – – 1 
Papeletas para Ordem do Dia........................................................ – – 10 
 

Trabalhos mimeografados: 
 
 Stencils.................................................................................................................... 14 
 Total de cópias........................................................................................................ 850 
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DIRETORIAS 
 

1) Arquivo 
 

1) Documentos arquivados:   
    
 Proposições ..................................................................................................................... 58  
 Avulsos ............................................................................................................................ 450  
 Órgãos oficiais ................................................................................................................. 190  
 Volumes diversos ............................................................................................................ 15  
    

2) Requisições atendidas:   
    
 de proposições ................................................................................................................ 1  
 de outros documentos ..................................................................................................... 5  
 de avulsos ........................................................................................................................ 33  
 de anais ........................................................................................................................... 2  
    

3) Expedições:   
    
 de anais ........................................................................................................................... 60  
 de separatas .................................................................................................................... 60  

4)    
 Fichas minutadas ............................................................................................................. 58  
 Fichas dactilografadas ..................................................................................................... 122  
 Fichas arquivadas ............................................................................................................ 309  
 Revisão de fichas (minutadas ou datilografadas) ............................................................ 122  
 Processos ordenados ...................................................................................................... 58  
 Rearquivamentos ............................................................................................................. 64  
 Pareceres (minutas de ...) ............................................................................................... 53  
 Preparo para encadernações diversas (pareceres, diários, estatísticas etc.) volumes ... 10  
    

2) Ata  
  

  Número de atas elaboradas:   
     
 13 datilografadas – Senado Federal;   
 13 impressas – Senado Federal;   
 1 impressa – Congresso Nacional.   
     
  Número de avulsos preparados:   
     
 35 Projetos de Leis da Câmara;   
 1 Projeto de Decreto Legislativo;   
 49 Pareceres;   
 31 Requerimentos;   
 1 Veto.   
  

3) Biblioteca 
  

    
 Seção de Administração   
    
 Aquisição de livros, periódicos e folhetos:  

a) por compra ....................................................................................................................... 29  volumes 
b) por doação ....................................................................................................................... 94  volumes 

 Total ................................................................................................................................. 123  volumes 
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 Movimento de consultas:   
    

a) empréstimos de livros, periódicos e folhetos .................................................................... 75 volumes 
b) consulta de livros na biblioteca ......................................................................................... 155 volumes 

 Total .................................................................................................................................. 230 volumes 
c) número de requisições ...................................................................................................... 49 volumes 
   

Assuntos mais procurados   
   
Legislação (Diário Oficial, Diário da Justiça, Diário do Congresso Nacional, Volumes de 
Leis, Anais e "Jornal do Commercio" ..................................................................................... 174 volumes 
Direito Constitucional .............................................................................................................. 9 volumes 
Direito Civil ............................................................................................................................. 15 volumes 
Direito em geral ...................................................................................................................... 12 volumes 
Assuntos diversos .................................................................................................................. 20 volumes 

 Total .................................................................................................................................. 230 volumes 
Encadernação de livros e periódicos ...................................................................................... 133 volumes 
   
Trabalhos de conservação:   
   
a) Expurgos de livros ............................................................................................................ 111 volumes 
b) Vistoria de livros ................................................................................................................ 300 volumes 

    
Seção de Classificação e Catalogação 

   
Livros e folhetos classificados e catalogados ......................................................................... 93 volumes 
Livros e folhetos registrados ................................................................................................... 94 volumes 
Periódicos classificados e catalogados .................................................................................. 7 obras 
Periódicos registrados ............................................................................................................ 159 volumes 
Pesquisas ............................................................................................................................... 124 volumes 
Etiquetas ................................................................................................................................. 225 volumes 
Fichas elaboradas e arquivadas ............................................................................................. 595 volumes 
   

Seção de Referência Legislativa 
 

Fichas de ementa em:   
   
Decretos-leis transcritos de antigos cadernos ........................................................................ 1.368  
Decretos (P. Executivo) .......................................................................................................... 149  
Decretos (P. Legislativo) ........................................................................................................ 2  
Leis ......................................................................................................................................... 24  
Resolução da Câmara ............................................................................................................ 1  
Resolução do Senado ............................................................................................................ 1  
Fichas desdobradas por assunto ........................................................................................... 447  
Fichas conferidas e arquivadas .............................................................................................. 1.992  
Anotações em fichas .............................................................................................................. 167  
Pesquisas em fichários, Coleções de Leis e Diários Oficiais ................................................. 181  
   

4) Comissões 
a) Assessoria Legislativa:   

    
 Estudos sôbre projetos legislativos em trânsito no Senado ............................................. 23  
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5) Contabilidade 
 

Pagamentos:  
Fôlhas suplementares de pagamento de funcionários (conferidas e arquivadas) .................................. 2 
Fôlha de ajuda de custo – Senadores (conferida s e arquivadas) .......................................................... 60 
Fôlhas de pagamento de gratificação de representação de gabinete e contratados .............................. 2 
Fôlhas de pagamento de gratificação para refeição aos funcionários da garagem do Senado ............. 2 
Recibos para pagamento por serviços prestados ao Senado ................................................................. 5 
Relação analítica dos descontos (conferidas e arquivadas) ................................................................... 2 
Discriminação dos descontos (conferida e arquivada) ........................................................................... 1 
Cheques de pagamento, conferidos, preenchidos por extenso com a importância líquida a pagar e 
carimbo do chefe:  
 Funcionários ........................................................................................................................... 20 
 Consignatários ........................................................................................................................ 14 
Boletins de alterações processados e enviados à Hollerith, arquivadas as cópias:   
 Funcionários ........................................................................................................................... 2 
Fichas financeiras individuais anotadas com o pagamento:   
 Funcionários ........................................................................................................................... 20 
Fichas financeiras individuais datilografadas para o fichário de 1959:   
 Funcionários ........................................................................................................................... 319 
Informações e registros:  
 Averbações em fôlha de pagamento ...................................................................................... 14 
 Ofícios recebidos e arquivados .............................................................................................. 8 
 Ofícios expedidos e arquivadas as cópias ............................................................................. 8 
 Recorte e arquivamento de Portarias publicadas no DCN ..................................................... 3 
 Recorte e arquivamento da freqüência dos Senadores publicada no DCN (conferidas e 

arquivadas) ............................................................................................................................. 20 
 Recorte e arquivamento dos Atos do Diretor Geral publicados no DCN ................................ 5 
 Processos informados ............................................................................................................ 3 
   

Seção Financeira 
 

Vauchers confeccionados ....................................................................................................................... 62 
Registros de ofícios expedidos ................................................................................................................ 2 
Registros de ofícios recebidos ................................................................................................................ 2 
Comprovantes de despesa, lançados: 

 1 – No Borrador  
2 – No Livro Caixa nº 1   
3 – Nas fichas de classificação de despesa ................................................................................. 72 
4 – Nas fichas de contrôle de preços   
5 – Nas fichas de contrôle de fornecedores   
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Almoxarifado 
 

Número de requisições feitas .................................................................................................... 23 
 Sendo:  
Dos Senhores Senadores .......................................................................................................... 7 
Das diversas Diretorias .............................................................................................................. 16 
  

6 Expediente 
 

Mensagens:  
 Recebidas ........................................................................................................................ 14 
 Expedidas ........................................................................................................................ 21 
Ofícios:  
 Recebidos ........................................................................................................................ 39 
 Expedidos  
  1) Do Sr.Primeiro Secretário .................................................................................... 56 
  2) Do Sr. Diretor Geral ............................................................................................. 5 
  Autógrafos preparados ............................................................................................. 70 
  Informações prestadas pelo Protocolo Geral ........................................................... 350 
  Fôlhas datilografadas ............................................................................................... 105 
Avisos recebidos:  
 Do Sr. Ministro da Fazenda ............................................................................................. 3 
 Do Sr. Ministro da Agricultura .......................................................................................... 1 
Ofícios recebidos:  
 Do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República .............................................. 14 
 Do 1º Secretário da Câmara dos Deputados .................................................................. 31 
Ofícios expedidos: 
 Assinados pelo Sr. 1º Secretário:  
 Ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República .............................................. 12 
 Ao Prefeito ....................................................................................................................... 1 
 Ao Presidente da Câmara dos Vereadores ..................................................................... 1 
 Ao Presidente do Tribunal de Contas .............................................................................. 1 
 Ao Ministro das Relações Exteriores ............................................................................... 1 
 Ao Sr. Secretário da Câmara dos Deputados ................................................................. 40 
   

7) Pessoal 
 

Requerimentos recebidos .................................................................................................. 11  
Requerimentos despachados ............................................................................................    9 22 
   
Ofícios recebidos ............................................................................................................... 9  
Ofícios expedidos ..............................................................................................................  31 40 
   
Declarações ....................................................................................................................... 2  
Pedidos de certidão p/Senador ......................................................................................... 1  
Certidão fornecida ............................................................................................................. 1  
Comunicações à Diretora de Contabilidade ...................................................................... 3  
Comunicações recebidas .................................................................................................. 3  
Informações s/processos ................................................................................................... 5  
Títulos de nomeação expedidos ........................................................................................ 18  
Títulos de nomeação apostilados ...................................................................................... 17  
Têrmos de posse ............................................................................................................... 6  
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Portarias do 1º Secretário preparadas por esta Diretoria ................................................... 8  
Atestados médicos batidos na D.P. ....................................................................................        14 78 
   
 Outros Serviços:   
 Com relação ao Arquivo Geral da Diretoria:   
Cópias tiradas ...................................................................................................................... 66  
Quadro de Funcionários ...................................................................................................... 1  
 Projetos de Resolução:   
 Antigos ............................................................................................................. 68  
 Atuais ...............................................................................................................          3 71 
Cópias de Atas da Comissão Diretora ................................................................................ 2  
Cópias de Atos do Diretor Geral .......................................................................................... 5  
Cópias de Atos da Comissão Diretora ................................................................................ 1  
Listas de Freqüência Mensal (arq.) ..................................................................................... 11  
Recortes e Publicações de Interêsse ..................................................................................        27 184 
 Documentos arquivados nas pastas individuais dos funcionários:   
Ofícios Recebidos ................................................................................................................ 5  
Atestados ............................................................................................................................. 4  
Atos da Comissão Diretora .................................................................................................. 2  
Atos do Diretor Geral ........................................................................................................... 2  
Comunicações ..................................................................................................................... 8  
Elogios ................................................................................................................................. 1  
Recibos referentes à entrega de títulos de nomeação ...................................................... 14  
Cópias de títulos de nomeação ........................................................................................... 5  
Cópias de ofícios expedidos ................................................................................................ 8  
Portarias ............................................................................................................................... 8  
Processos ............................................................................................................................          3 60 
 Serviços Restantes:   
 Fichário Legislativo:   
Fichas feitas ......................................................................................................................... 18  
Desdobramento em assunto ...............................................................................................          2 20 
 Pastas de Assentamentos Individuais dos Funcionários:   
Feitas no período mencionado ............................................................................................ 8  
Assentamentos transcritos nos livros de registro ................................................................          8       16 
 Total geral .......................................................................................................................... 420 
  

SERVIÇO MÉDICO SOCIAL 
 Injeções:   
 Senadores ....................................................................................................... 12  
 Funcionários .................................................................................................... 46  
 Jornalistas ........................................................................................................ 4  
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Requerimento ...................................................................................................... 109 110 
Resolução ............................................................................................................ 1 1 
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Mensagem ........................................................................................................... 7 51 
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Total .....................................................................................................................      275    366 
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VISITANTES 
 

Teve oportunidade de visitar o Senado, no dia 19 de dezembro, Sir Alisten Macmullin, Presidente do 
Senado Australiano, sendo recebido no Gabinete da Presidência. 

 
REGISTRO DE PESAR 

 
Homenagens de pesar, de acôrdo com as normas regimentais e as tradições do Senado, foram 

prestadas por motivo do falecimento de dois venerandos cidadãos, que honraram esta Casa, no exercício 
da representação de seus Estados, em legislaturas anteriores; 

– o Dr. Augusto Tavares de Lira, ex-Governador do Rio Grande do Norte, antigo Senador pelo mesmo 
Estado, ex-Ministro de Estado e ex-Ministro do Tribunal de Contas; e 

– o Dr. Joaquim Pires Ferreira, ex-Deputado Federal e ex-Senador pelo Piauí, cuja atuação nesta 
Casa, de 1946 a 1955, ainda está bem viva na memória de muitos dos Senhores Senadores, que com êle 
aqui conviveram e tiveram ensejo de apreciar-lhe de perto as grandes qualidades de espírito e de coração. 

 
LICENÇAS E SUBSTITUIÇÕES 

 
Durante a sessão que ora se encerra, apenas permaneceu licenciado o Sr. Senador Alberto 

Pasqualini, substituído pelo Sr. Anibal di Prímio Beck. 
 

SESSÕES CONJUNTAS 
 

Apenas uma sessão conjunta das duas Casas do Congresso Nacional se registrou: a da instalação 
desta sessão legislativa, a 16 de dezembro. 

 
ENCERRAMENTO DA SESSÃO LEGISLATIVA 

 
Atendendo a que a sessão legislativa fôra convocada, precìpuamente, para a apreciação, ainda no 

exercício de 1958, de três projetos de leis propostos pelo Poder Executivo e que o último dêles – o referente 
à concessão de abono provisório aos servidores civis e militares da União – já estava em vias de conclusão, 
os líderes das mais numerosas Bancadas partidárias do Senado apresentaram, em 24 de dezembro, projeto 
com o fim de tornar possível o encerramento da sessão antes do seu término normal. 

"O Congresso Nacional resolve: 
Artigo único. Considerem-se realizados os objetivos da convocação extraordinária do Congresso 

Nacional feita pelo Presidente da República em Mensagem nº 521, de 13 de dezembro de 1958, com a 
ultimação do processo legislativo referente ao Projeto de Lei (nº 4.159, de 1958, na Câmara dos Deputados, 
e nº 234, do mesmo ano, no Senado Federal) que concede abono provisório aos servidores civis e militares 
do Poder Executivo e dos Territórios. 

Parágrafo único. Terminada a votação do texto definitivo do projeto a ser encaminhado à sanção 
presidencial, as duas Casas encerrarão os seus trabalhos da sessão legislativa extraordinária instalada em 
16 do mês em curso". 
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Assim justificaram a proposição, configurada como Projeto de Resolução do Congresso Nacional nº 
1-58, a ser votada pelas duas Casas. 

"Embora não haja o Presidente da República fixado no ato convocatório, o prazo de duração desta 
sessão legislativa, a estipulação de que a apreciação dos projetos de leis nêle mencionados deveria ser 
feita "ainda no exercício em curso", constitui, evidentemente, limite intransponível à atividade do Congresso 
Nacional neste período de funcionamento extraordinário. 

É oportuno, todavia, encarar a possibilidade que tudo faz crer venha a positivar-se de terminar o 
Congresso Nacional antes daquela data a tarefa objetivada na convocação. De fato, dos três projetos cuja 
apreciação foi solicitada pelo Presidente da República, dois já estão concluídos e o terceiro que concede 
abono provisório aos servidores civis e militares do Poder Executivo e dos Territórios depende apenas de 
pronunciamento da Câmara dos Deputados sôbre emendas que lhe ofereceu o Senado. Nessas condições, 
poderá êle chegar a têrmo alguns dias antes de 31 do corrente mês, fato que tornará dispensável o 
funcionamento extraordinário do Congresso Nacional até aquela data. 

É com o objetivo de tornar possível a antecipação do encerramento desta sessão legislativa, que 
julgamos aconselhável formular o presente projeto, como base para deliberação a ser votada pelas duas 
Casas. 

Sala das Sessões, em 24 de dezembro de 1958. – Filinto Müller. – Lameira Bittencourt. – João 
Villasbôas. – Gilberto Marinho. – Novaes Filho. – Kerginaldo Cavalcanti. – Lima Teixeira. – Attílio Vivacqua. 

Aprovado pelo Senado no mesmo dia da sua apresentação, o projeto foi encaminhado à Câmara dos 
Deputados, não tendo tido, entretanto, oportunidade de ser ali objeto de deliberação, pelo fato de não ter 
sido possível àquela Casa ultimar a elaboração do projeto de lei que concede abono aos servidores da 
União. 

À vista disso, e atendendo à orientação expressa no início da justificação do citado projeto de 
resolução, de se considerar como têrmo fatal dêste período de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional, o último dia do exercício de 1958, acordaram as Mesas das duas Casas com a aquiescência dos 
líderes dos partidos nelas representados, em encerrar hoje os trabalhos da Sessão Legislativa em aprêço. 

Do que foi feito no Senado Federal é a presente exposição que a Presidência oferece à consideração 
dos Senhores Senadores e da Nação, de acôrdo com salutar praxe seguida nesta Casa do Congresso 
Nacional. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Senhores Senadores, 
hoje é um dia de festa cristã, em que as alegrias de 
Natal ainda não esquecidas se juntam, num misto de 
confiança e de dúvida, às inquietações do 
desconhecido. O que será para cada um de nós nos 
365 dias vindouros? 

Faço votos a Deus para que a resposta dos 
acontecimentos corresponda à formulação de nossos 
anseios. 

Lícito é que nos preocupemos todos com  
o que nos acontecerá, a nós próprios. Mas é licito 
que nesta hora, não nos esqueçamos que  
tão importante quanto os nossos destinos pessoais, 
são as contingências do País, no ano entrante. 
Cumpre-nos, formular votos a Deus para que  
estas também correspondam aos nossos anseios 
patrióticos. 
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Não é esta a hora de nos entregar ao 
pessimismo. A Nação não está à beira do abismo 
como tantas vêzes se repete. Mas é a hora de olhar 
de frente mil problemas, que estão surgindo em 
desafio à sabedoria dos homens públicos e à 
paciência dos cidadãos. 

Não sou dos que situam na área do material 
tôdas as dificuldades do momento nacional. Acredito 
que, se mais pronunciado o aperfeiçoamento moral e 
cultural do povo, mais próximas de nós as soluções. 

No Brasil, entretanto, onde, ressalvadas as 
regiões privilegiadas e as grandes e pletóricas 
cidades e capitais, mal se encontram as condições 
materiais mínimas, no dizer dos pensadores da 
Igreja, indispensáveis para o trato das coisas do 
espírito. 

No Brasil, o que é imperativo no momento, 
sem descanso, sem retardamento, sem adiamentos 
cômodos, é a luta contra o subdesenvolvimento. É a 
luta pelo seu progresso material. 

Aproveito por isto o ensejo desta passagem do 
ano, para depois de congratular-me com os nobres 
Senhores Senadores pelo trabalho honrado aqui 
desenvolvido em 1958, dirigir a minha palavra a 
todos os brasileiros. 

Convoco-os nesta hora emocional do último dia 
do ano para que se empenhem numa obra comum de 
soerguimento econômico e financeiro do País. 

Esqueçam-se as dissenções políticas, como 
se apaguem as discórdias pessoais. Não é mais a 
hora de colaborar apenas com o silêncio ou com os 
aplausos. 

É fase em que cada um tem o dever de, 
examinadas as suas próprias possibilidades, tomar a 
iniciativa de fazer alguma coisa que repercuta no 
enriquecimento do País. 

No transcurso emocional do último dia  
de 1958, ao despontar do primeiro sol de 1959,  
eu vos envio, brasileiros, o meu abraço cordial  
que há de ser mais do que um abraço. Há de  
ser um apêlo para um esfôrço comum, sob a 
bandeira de desenvolvimento do Brasil. (Palmas 
prolongadas). 

Para a lavratura da Ata desta sessão, a ser 
aprovada antes do seu encerramento, a Mesa vai 
suspender os trabalhos pelo prazo de quinze 
minutos. 

A sessão é suspensa às 15 horas e 15 
minutos e reaberta às 15 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

O Sr. Segundo Secretário vai proceder à 
leitura da Ata. 

É lida e sem debate aprovada a presente  
Ata. 

O SR. PRESIDENTE: – Lembro os Senhores 
Senadores que, no próximo dia 5, às 15 horas, no 
Palácio Tiradentes, será instalada a 6ª sessão 
legislativa extraordinária da presente legislatura do 
Congresso Nacional, convocado pelo têrço da 
Câmara dos Senhores Deputados. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 

minutos. 
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