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

Paulo Fender. 
Lobão da silveira. 
Mendonça Clark. 
Joaquim Parente. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Dix-Huit Rosado. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas.Maranhão. 
Antônio Baltar: 
Heribaldo Vieira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Arlindo Rodrigues. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Moura Andrade. 
Pedro Ludovico." 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
Filinto Müller. 
Gaspar Velloso: 
Francisco Gallotti. 
Daniel.Krieger. – (26). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 26 Senhores  
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de 2º, 

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

O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 
Primeiro, lê seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
EXPEDIENTE RECEBIDO 

 
Lista nº 3, de 1860 

 
Em 1º de julho de 1960. 

 
1) Prestação de contas da cota do impôsto de 

renda das Prefeituras Municipais: 
Do. Prefeito Municipal de Mondes Pimentel, 

MG; 
Do Prefeito Municipal de Miradouro, MG; 
Do Prefeito Municipal de Nôvo Cruzeiro, MG; 
Do Prefeito. Municipal de Guarulhos SP; 
Do Prefeito Municipal de Pilai do Sul, SP. 
2) Apelos no sentido da rápida aprovação, das 

seguintes proposições 
Projeto de Lei da Câmara nº 149.58, que. 

dispõe sôbre a classificação de cargos do Serviço, 
Público Civil do Poder Executivo, estabelece os 
vencimentos correspondentes e dá outras 
providências: 

Da Associação dos Servidores Sanitaristas do 
Estado do Amazonas; 

Dos Professôres Catedráticos da Faculdade 
de Farmácia da Universidade do Pará; 

Do Inspetor da Alfândega de Natal, RN; 
Do Bispo Dom Severino Mariano, de 

Pesqueira, PE; 
Da Associação dos Servidores do 

Departamento. Nacional de Endemias Rurais de 
Caruaru, PE; 
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Da Associação Pernambucana de Servidores 
do Estado de Recife, PE; 

Da União Baiana de Servidores Públicos Civis 
de Salvador, BA; 

Dos Professares Catedráticos da Escola 
Nacional. de Música de Lapa, Rio, GB; 

Da Associação Comercial de Avaré, SP; 
Dos funcionários do DCT da Agência de Monte 

Aprazível, de São Paulo; 
Da Comissão de Fiscais Aduaneiros de Natal, 

RN; 
Dos funcionários públicos federais de Goiás, 

GO; 
Da Associação Comercial. de São Paulo, SP. 
Projeto de Lei nº 472.59 (na Câmara), que 

autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
3.000.000.000,00 destinado à pavimentação e 
malhoramentos da rodovia Rio-Bahia: 

Da Associação Rural de Poções, BA. 
Projeto de Lei da Câmara nº 784.59 (na 

Câmara) que assegura isenção do impôsto de renda, 
adicional de renda, pelo prazo de quinze anos, às 
indústrias de beneficiamento e de artefatos de 
borracha e às de beneficiamento e tecelagem de 
juta, localizadas na Amazônia: 

Da União de. Estudantes da Amazônia; em 
Manaus, AM; 

Da Câmara Municipal de Itacoatiara, AM. 
Projeto de Lei nº 785.59 (na Câmara) que 

dispõe sôbre pagamento de ágio relativo às 
importações feitas por emprêsas telefônicas 
organizadas há menos de dez anos, com capitais 
exclusivamente nacionais, e dá outras providências: 

Do Rotary Club de Cuiabá, MT. 
Projeto de Lei da Câmara nº 134-58 (no 

Senado) que estabelece regime especial para 
navegação fluvial e lacustre no interior do Pais: 

Da Assembléia Legislativa do Amazonas. 

Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 1959 (no 
Senado) que cria cargos no Ministério da Educação 
e Cultura, incorpora ao Patrimônio da União os bens 
que constituem a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Natal no Rio Grande do Norte e dá 
outras providências: 

Do Diretório Acadêmico Leito de Faria, em 
Alfenas, MG. 

3) Comunicação de eleição e posse: 
Da Diretoria da Associação dos Operários de 

Cedro, CE; 
Da Mesa da Câmara Municipal de Campo do 

Brito, SE; 
Da Diretoria do Centro Social Beneficente dos 

Cabeis e Soldados da Policia Militar do Estado da 
Bahia, BA; 

Da Diretoria da Liga da Defesa Nacional do 
Rio de Janeiro, GB; 

Da Câmara Municipal de Mirassol, SP; 
Da Câmara Municipal de São Sebastião, SP. 
4) Observações. e sugestões sôbre 

proposições em curso no Congresso: 
Projeto de Lei da Câmara número 3.449-57 

(na Câmara) que altara o art. 2º da Lei nº 2.755, de 
16 de abril de 1956, que dispõe sôbre contribuição 
dos segurados dos Institutos de Previdência: 

Da Câmara Municipal de Itapetininga, SP. 
Projeto de Lei da Câmara número 246.59 (na 

Câmara) que Isenta dos impostos de importação e 
de consumo bem como de taxas de armazenagem, 
material a ser importado pela Companhia Telefônica 
de Itaúna, MG: 

Da Câmara Municipal de Itaúna, MG. 
Projeto de Lei da Câmara nº 166-58 (no Senado) 

que institui a cédula oficial de votação nas aleições pelo 
sistema proporcional e da outras providências: 

Da Assembléia Legislativa do Paraná. 
5) Solicitações e sugestões para apresentação 

de proposições: 
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Que construa um Ginásio em Igarapé-Açu: 
Da Câmara Municipal de Igarapé-Açu. 
Que construa uma Estação Ferroviária em 

Granja Eremita no Município da Anhangá, PA: 
Da Câmara Municipal de Anhangá, PA. 
Que crie uma usina siderúrgica no Vale do 

Paraopeba, em Minas Gerais: 
Do VIII Congresso Nacional de Jornalistas 

reunido em Fortaleza, CE; 
Que construa um Hospital de IAPI, em Mauá, 

SP: 
Da Câmara Municipal de Mauá SP. 
6) Diversos assuntos: 
Manifestações favoráveis à aprovação da 

Emenda Constitucional número 1-59: 
Da Câmara Municipal de Igarapé-Açu PA; 
Da Câmara Municipal de Timboteua, PA; 
Do Prefeito de Guadalupe, PI. 
Solicitações de providências para atualizarem 

o Decreto-lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941, 
principalmente com referência a abonos familiares: 

Da Câmara Municipal de Cachoeira, RS; 
Da Câmara Municipal de Caxias do Sul RS; 
Da Câmara Municipal de Bagé, ES; 
Da Câmara Municipal de Guaporé, RS; 
Da Câmara Municipal de Sãs Leopoldo RS; 
Da Câmara Municipal de Pelotas, RS; 
Solicitações de providências no sentido de 

nomeação de uma comissão de elementos estranhos 
à CAPFESP, para apuração das responsabilidades 
sôbre as denúncias levantadas contra aquela 
autarquia: 

Da Câmara Municipal de Bebedouro, SP; 
Da Câmara Municipal de Rio Claro, SP. 

Solicitações de providências para a solução do 
problema da elevação do custo de vida: 

Da Câmara Municipal de Cubatão, SP; 
Da Câmara Municipal de Jacareí, SP; 
Da Câmara Municipal de Sorocaba, SP; 
Da Assembléia Legislativa de Florianópolis, SC; 
Da Câmara Municipal de Canoas, RS; 
Da Assembléia Legislativa do Pará 

manifestando-se favorável ao reatamento das relações 
diplomáticas e comerciais com os países europeus; 

Da Assembléia Legislativa do Pará 
congratulando-se com o Congresso pela 
manutenção da legalidade constitucional do País; 

Da Câmara Municipal de Belém PA, 
manifestando-se favorável ao reatamento das 
relações comerciais do Brasil coma Rússia; 

Da Assembléia Legislativa do Pará, solicitando 
providências no sentido de não permitir que o Banco 
de Crédito da Amazônia seja encampado pelo Banco 
do Brasil; 

Do Presidente do PSD, de Picos, PI, 
solicitando autorização para o inicio do serviço de 
abastecimento de água naquele Município; 

Da Associação Comercial do Ceará, 
solicitando, do Congresso exame das matérias com 
relação à região Nordeste do País; 

Do VII Congresso Nacional de Jornalistas, 
fazendo apêlo no sentido de ser aprovada a emenda 
do Senador Coimbra Bueno ao Orçamento da 
República, que concede auxilio às Associações de 
Imprensa das Capitais dos Estados e aos Territórios 
Federais; 

Dos ferroviários aposentados do RN (Rêde 
Ferroviária do Nordeste S. A.) reclamando, a 
desigualdade de direitos relativa a Montepio, 
existente naquela ferrovia; 

Dos guardas do Departamento Nacional de 
Endemias Rurais do Ministério da Saúde do RN, solici- 
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tanto colaboração para as reivindicações da classe; 

Da Câmara Municipal de Mamanguapa, PB, 
manifestando-se solidária à iniciativa do Deputado 
Croacy de Oliveira sôbre as aspirações daqueles que 
tudo fizeram para ver o Brasil livre do jugo do Nazi-
fascismo; 

Da Câmara Municipal de Bezerros, PE, 
manifestando-se solidário com a administração do 
Governador Cid Sampaio; 

Do Sindicato dos Estivadores e dos 
Trabalhadores em Carvão e Mineral do Estado de 
Pernambuco, solicitando o reajustamento das 
aposentadorias e pensões de conformidade com o 
Dec. nº 47.149, de 29-10-4959; 

Do 5º Congresso Nacional dos Municipal em 
Recife, PE, solicitando a reforma da Lei do 
Inquilinato; 

Da Câmara Municipal de Recife fazendo apêlo 
no sentido de ser estabelecido o rezoneamento e a 
fixação de salário-mínimo no Estado de 
Pernambuco, 

Da Assembléia Legislativa de Aracaju, SE, 
remetendo cópia de requerimento aprovado por aquela 
Assembléia; contra o projeto da Câmara Federal que 
modifica o sistema dos contratos de trabalho; 

Da Assembléia Legislativa, do Espírito Santo 
solicitando apoio à emenda do Senador Attílio 
Vivacqua que objetiva verba especial para o PIano 
de Valorização Econômica do Vale do São Mateus, 
naquele Estado; 

Da Câmara Municipal de Cachoeira, BA, 
solicitando solução definitiva para os problemas das 
enchentes naquela localidade; 

Do Prefeito de Itapicuru, BA, manifestando seu 
apoio È inclusão do D.N.O.C.S. na Operação Nordeste; 

Do Sr. Franklin de Souza Carneiro, Juiz 
Eleitoral de Salvador, BA, solicitando majoração de 
gratificação dos Juizes Eleitorais; 

Dos funcionários do Conselho  
Nacional de Petróleo, solicitando do 
 

Congresso uma lei que conte em dôbro o tempo de 
serviço em campos petrolíferos; 

Do Sindicato dos Vendedores Ambulantes e 
dos Feirantes de Salvador, BA, solicitando 
interferência para o fim de garantir a permanência da 
feira de Água de Meninas, no Cais do Pôrto; 

Da Associação Rural de Vitória da Conquista, 
BA, solicitando providências para a pavimentação 
asfáltica da Rio-Bahia, BR-4; 

Da Câmara Municipal de Ecoporanga, 
manifestando seu grande pesar pelo fechamento 
violento da Fábrica de Papel Iguaçu, naquela 
localidade; 

Da Associação dos Militares Reformados do 
Brasil congratulando-se com o Congresso pela 
sanção da Lei nº 3.625, de 7-9-59; 

Do Departamento de Educação Primária, 
manifestando-se contrário à, fusão do Rio de Janeiro 
(ex-Distrito Federal com o Estado do Rio de Janeiro); 

Do Sr, Walderez Pereira Brasil, solicitando a 
rejeição das emendas sôbre o projeto de 
aposentadoria dos Aeronautas; 

Do Engenheiro Raul Matos, do Rio de Janeiro, 
GB, comunicando achar-se em mãos do Deputado 
Último de Carvalho o plano técnico para 
reivindicação da classe média sôbre a greve de São 
Paulo; 

Da Associação Brasileira de Municípios, no 
Rio de Janeiro, enviando cópia da proposta do IV 
Congresso Fluminense de Municípios a ser incluída 
na Lei Orgânica de Previdência Social dispositivo 
que estabeleça a aplicação nos Municípios de um 
têrço da arrecadação local dos contribuintes; 

Da Dra. Elza Lobão, solicitando apoio para a 
Campanha Nacional da Merenda nas Escolas; 

Do Sr. Sérgio Magalhães e outros, solicitando 
rejeição do veto do Prefeito ao projeto que 
desapropria gleba em beneficio dos trabalhadores; 

Da Confederação Brasileira  
de Basketball congratulando-se com o 
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Congresso pela aprovação e inclusão no Orçamento 
da União de verba destinada àquela Confederação; 

Da Câmara Municipal de Magé, RJ, 
comunicando os acontecimentos ocorridos em Santo 
Aleixo com a Cia. de Fiação e Tecelagem Bezerra de 
Mello; 

Da Câmara Municipal de Mangaratiba. RJ, 
solicitando providências urgentes contra a invasão 
das autoridades de Rio Claro no território daquele 
Município; 

Do Serviço de Alto Falantes de Nova Iguaçu, 
RJ, enviando sugestões para os estudos da solução 
do problema referente ao Estado da Guanabara e o 
Estado do Rio e o Distrito Federal; 

Da Câmara Municipal de Niterói, RJ, 
congratulando-se com a administração que vem 
sendo realizada pelo Dr. Walter Fávila Nunes, como 
Delegado do IAPB, naquele Estado; 

Do Conselho Sindical de Trabalhadores de 
Petrópolis, RJ, solicitando urgência para inclusão  
na Orçamento de verba destinada a cobrir  
dívida da União e das Instituições de Previdência 
Social; 

Da Câmara Municipal de Paraíba do Sul, RJ, 
apelando no sentida de uma aliança política com os 
candidatos Lott e Jango; 

Da Câmara Municipal de Pirai, RJ, remetendo 
fotocópias autenticadas de moção aprovada por 
aquela Câmara contra a Companhia Light; 

Da Câmara Municipal de São Fidelis, RJ, 
fazendo apêlo no sentido de que seja mantido  
o preço da aguardente na base da safra de 1957-
1958; 

Da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
fazendo apêlo no sentido de ser examinado o plano 
de reformas políticas e administrativas; 

Do Sr. Thomaz Carneiro, de Belo Horizonte, 
MG, enviando memorial onde dá conta de  
um plano fiscal denominado "Contrôle Tributário 
Educacional"; 

Da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
congratulando.se com o Congresso pela aprovação 
do Pra jato que institui a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste; 

Da Associação Comercial de Belo Horizonte, 
MG, solicitando a permanência de Seguro de 
Acidentes de Trabalhos; 

Da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
encarecendo a necessidade de serem apreciadas as 
reivindicações do 1º Congresso Nacional Pró-Direito 
dos Brasileiros naturalizados; 

Da Câmara Municipal de Juiz de Fora, MG, 
mandando constar nos Anais daquela Câmara o 
discurso do Presidente da República„ Dr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, no Clube Militar; 

Da Associação Comercial e Industrial de 
Monte Santo, MG, manifestando-se solidária com o 
ponto de vista da Associação Comercial de São 
Paulo com referência aos despachantes aduaneiros; 

Da Câmara Municipal de Nova Lima, MG, 
manifestando-se contrária à atitude provocadora e 
ofensiva dos policiais de Belo Horizonte para com o 
povo daquela localidade; 

Da Câmara Municipal de Raposos, MG, 
solicitando do Congresso a gentileza de decretar 
feriado nacional o dia 24 de agôsto, data da morte do 
Dr. Getúlio Vargas; 

Da Câmara Municipal de Uberaba, MG, 
congratulando-se com o Congresso pela aprovação 
do projeto de lei que inclui a cidade de Uberaba no 
plano nacional rodoviário ligando Limeira a Brasília; 

Do Prefeito José Carlos de Souza e outros, de 
Viçosa, MG; manifestando sua excelente impressão 
das obras que realizam em conjunto a Universidade 
Rural e o Serviço de extensão Acar em Minas 
Gerais; 

Da Associação Médica Brasileira de  
São Paulo, enviando exemplar da conclusão  
da Mesa Redondo B do II Congresso da AMB,  
onde é proposta a criação de um órgão 
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dirigido por médicos que centralizaria a previdência 
médica; 

Da Câmara Municipal de Bastos, SP, 
solicitando integral apoio ao manifesto realizado a 1º 
de março último naquela cidade, referente à 
sobrevivência da cafeicultura do Estado de São 
Paulo; 

Da Câmara Municipal de Bauru, SP, 
solicitando restabelecimento do contrato. entre a 
Casa de Saúde Dois Córregos S.A. e a CAPFESP 
para atendimento aos ferroviários; 

Da Câmara Municipal de Bragança Paulista, 
SP, solicitando providências necessárias para evitar 
a extinção da Estrada-de-Ferro Bragantina; 

Da Câmara Municipal de Lavinia, SP, 
solicitando providências no sentido de que seja 
anulada a Portaria em que são aumentadas as 
tarifas de energia termelétricas; 

Da Câmara Municipal de Estância de Atibaia, 
SP, solicitando providências no sentido do 
congelamento dos impostos; 

Da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, 
SP, manifestando-se contrária à, atitude, da Rêde 
Ferroviária Federal contra os usuários dos trens de 
subúrbios do Estado de São Paulo; 

Da Câmara Municipal de Guaratinguetá; SP, 
manifestando seu profundo pesar pelo falecimento 
do General Flores da Cunha; 

Da Câmara Municipal de Itu, SP, 
manifestando-se solidária com o Senhor Dr. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira pela maneira 
decisiva e prudente com que reprimiu o movimento 
de rebeldia de alguns oficiais das Fôrças Armadas; 

Da Câmara Municipal de Ribeirão Prêto, SP, 
solicitando providências no sentido de ser 
regularizada a situação dos aposentados e 
pensionistas da CAPFESP; 

Da Câmara Municipal de Anápolis, GO, e da 
Associação Comercial de São Paula, solicitando a 
extinção da COFAP; 

Da Câmara Municipal de Santo André, SP, 
solicitando providências no sentido de que a gleba de 
 

terras pertencente à União, entre a Vila Assunção e 
Bairro Paraíso seja dada em pagamento da dívida 
aos Institutos de Previdência Social; 

Do Sr. Arlindo Pinheiro de Oliveira, de São 
Miguel Paulista, SP, solicitando proteção do Senado 
para a aflitiva situação dos aposentados do IAPI; 

Da Câmara Municipal de São Carlos, SP, 
manifestando-se contrária ao preço do gás 
engarrafado; 

Do Sr. Aurélio Aquilini, de Presidente 
Prudente, SP, encaminhando cópia de recurso 
enviado ao Delegado do IAPC sôbre a modificação 
da Legislação Trabalhista; 

Da Câmara Municipal de Pirapózinho, SP, 
solicitando do Congresso medida para que cessem 
abuso sôbre a desvalorização da moeda; 

Das Assembléias Legislativas de Goiás, GO, 
de Florianópolis, SC, manifestando apoio a S. Exa. o 
Senhor Juscelino Kubitschek, Presidente da 
República para a mudança da Capital em 21 de abril 
de 1960; 

Da Assembléia Legislativa de Goiás, GO, 
manifestando seu valioso apoio às teses goianas 
aprovadas no 1º Congresso de Trabalhadores do 
Estado de Goiás e de Brasília; 

Da Assembléia Legislativa de Florianópolis, 
SC, solicitando providências urgentes para a solução 
do assunto das destilarias e aproveitamento do 
excesso da fécula de mandioca conforme o plano 
dos produtores do Vale de Itajaí; 

Do Sindicato da Indústria de Serrarias, 
Carpintarias e Tonorias de Lages, SC, comunicando 
seu apoio a qualquer atitude do Govêrno em defesa 
do carvão; nacional; 

Da Câmara Municipal de Tubarão, SC, 
solicitando providências para que a Usina 
Piratininga, no Estado de São Paulo, venha a 
consumir carvão catarinense; 

Da Câmara Municipal de Cangussu, RS, 
solicitando providências para a manutenção da verba 
federal destinada à construção da ferrovia Pôrto 
Alegre.Passo Fundo; 
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Da Câmara Municipal de Carazinho, RS, 
solicitando providências para que o Dr. João Goulart, 
por intermédio da COFAP, COAPS e COMAPS, seja 
tabelado o preço do boi vivo; 

Da Câmara Municipal de Caxias do Sul, RS, 
solicitando reajustamento dos proventos dos 
aposentados dos Institutos de Previdência; 

Da Câmara Municipal de Ibiruba, RS, 
fazendo apêlo no sentido do restabelecimento da 
verba para a construção da ferrovia Pôrto Alegre-
Passo Fundo; 

Da Câmara Municipal de Jaguari e da Câmara 
Municipal de São Leopoldo, RS, fazendo apêlo no 
sentido de que as subvenções às obras 
educacionais, hospitalares e assistenciais não sejam 
prejudicadas e nem atingidas pela execução do 
Plano de Economia do Govêrno Federal; 

Das Câmaras Municipais de Lagoa Vermelha, 
RS, Sananduva, RS, e São Leopoldo, RS, fazendo 
apêlo no sentido de que seja denominado "Dia do 
Agricultor Brasileiro" a data de 25 de julho; 

Da Câmara Municipal de Pelotas RS, 
manifestando-se contrária à manifestação ofensiva 
do Embaixador John Cabot, a respeito do sentimento 
nacionalista dos países americanos; 

Da Câmara Municipal de Taquara, RS, 
solicitando revisão do salário-mínimo com instituição 
de escala móvel e congelamento geral de preços em 
todo o País; 

Da Câmara Municipal de Taquara, RS 
solicitando providências no sentido de que sejam 
estabelecidos para determinados produtos 
agrícolas de primeira necessidade, ainda não 
amparados diretamente pelo Govêrno, preços 
mínimos e justos para os produtores e ao mesmo 
tempo preços máximos de venda aos 
consumidores, dentro de uma oscilação razoável 
ao comércio intermediário; 

Da Câmara Municipal de Tôrres,  
RS, solicitando providências para 
 

que seja reformada a legislação do Instituto do 
Açúcar e do Álcool. 

 
PARECER 

Nº 249, DE 1960 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 1959 (na 
Câmara nº 3.141-B-57), que dá ao aeroporto da 
cidade de Iraí, Estado do Rio Grande do Sul, o nome 
de "Aeroporto Vicente Dutra". 

 
Relator: Sr. Rui Palmeira. 
Declara a Lei nº 1.909, de 21 de julho de 1958, 

que dispõe sôbre a denominação dos aeroportos e 
aeródromos nacionais, em seu artigo 1º, que "os 
aeroportos brasileiros terão em geral a denominação 
das próprias cidades, vilas ou povoados em que se 
encontrem, declarando-se a posição norte, sul, leste 
ou oeste, quando houver mais de um na localidade 

A mesma lei, entretanto, no § 1º do próprio 
artigo 1º, admite que, "mediante lei especial para 
cada caso, poderá um aeroporto ou um aeródromo 
ter a designação de um nome de brasileiro que tenha 
prestado relevante serviços à causa da Aviação, ou 
de um fato histórico nacional". 

II – Atento àquele dispositivo legal, o ilustre 
Deputado Lucídio Ramos apresentou, e a Câmara 
Federal aprovou, o presente projeto dando ao aeroporto 
da cidade de Iraí, no Estado do Rio Grande do Sul, a 
denominação de "Aeroporto Dr. Vicente Dutra". 

Acentua o autor da proposição que o Dr. 
Vicente Dutra, "por seus sentimentos humanitários, 
por sus modéstia, por seu acrisolado amor ao 
trabalho, por sua condição de um dos pioneiros da 
fundação e engrandecimento da cidade de Iraí deve, 
como uma justa homenagem, ter o seu nome no 
pórtico de seu aeroporto". 

III – Justificado, no que diz  
respeito a seu mérito, o projeto do 
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ponto de vista constitucional e jurídico, nada contém 
que o invalide, pelo que opinamos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 
1959. Lourival Fontes, Presidente. – Rui Palmeira, 
Relator. – Menezes Pimentel. – Jefferson de Aguiar. 
– Ruy Carneiro. – Argemiro de Figueiredo. – Rui 
Palmeira. – Attílio Vivacqua. 

 
PARECER 

Nº 250 DE 1960 
 

Da Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas, sôbre oProjeto de Lei da Câmara 
nº 71, de 1959 (Projeto de Lei nº 3.141-B-57), que dá 
ao aeroporto da cidade de Iraí, Estado do Rio 
Grande do Sul, o nome de "Aeroporto Vicente Dutra". 

 
Relator: Sr. Eugênio de Barros. 
Pela Lei nº 1.909, de 2 de julho de 1958, que 

dispõe sôbre a denominação dos aeroportos e 
aeródromos nacionais, está estabelecido que, 
mediante lei especial e para cada casa, é facultado 
ter um aeroporto ou aeródromo "a designação de um 
nome de brasileiro que tenha prestado relevantes  
serviços à causa da Aviação, ou de um fato histórico 
nacional". 

Com fundamentos neste dispositivo legal, o 
ilustre Deputado Lucídio Ramos ofereceu à 
consideração da Câmara doa Deputados o projeto 
de lei ora em exame nesta Comissão. 

Foi o eminente médico Doutor Vicente Dutra 
um dos pioneiros da fundação da florescente cidade 
gaúcha de Iraí, tendo emprestado o maior de seus 
esforços e dedicação ao progresso industrial e social 
da localidade, hoje uma das mais prósperas e 
saudáveis cidades de águas termais. 

Idealizador do aeroporto da cidade, justo será 
que, à obra que tanto lhe deve, fique vinculado seu 
ilustre nome. 

Por essas razões, somos de parecer que o 
projeto merece ser aprovado. 

Sala das Comissões, em 30 de junho de 1960. 
– Francisco Gallotti, Presidente. – Eugênio de 
Barros, Relator. – Taciano de Mello. 

 
PARECER 

Nº 251, DE 1960 
 

Redação Final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1959 (nº 3.908-
B-58,na Câmara). 

 
Relator: Sr. Padre Calazans. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 
40, de 1959, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, junho de 1960. – Padre 
Calazans, Presidente e Relator. – Joaquim Parente, 
– Meneses Pimentel. – Lourival Fontes. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 251, de 1960 
 

Redação Final das Emendas do Senado do 
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1959, que 
reverte ao Serviço Ativo da Marinha de Guerra os 
militares que passaram à inatividade por fôrça do 
Decreto nº 19.700, de 12 de fevereiro de 1931. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao Art. 2º (Emenda nº 1 – CF). 
Acrescentem-se os seguintes parágrafos: 
§ 1º O processo adotado para reversão será o 

mesmo determinado pelo Decreto nº 19.700, de 12 
de fevereiro de 1931. 

§ 2º Só poderão requerer os favores desta 
lei os oficiais que não tenham conseguido, por  
via administrativa, a reversão ao serviço ati- 
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vo, nos têrmos da legislação anterior. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 3º (Emenda nº 2-CF) 
Acrescente-se, in fine: 
...ou às vantagens decorrentes das leis 

relativas aos militares participantes da segunda 
guerra mundial ou à contagem do tempo de serviço 
para a inatividade, durante o período em que 
estiveram na reserva remunerada ou reformados. 

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 
publicado posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mendonça Clark, segundo orador inscrito 
(Pausa). 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Sr. Presidente, 
desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Mendonça Clark desiste da palavra. 

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, terceiro orador inscrito. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr. 
Presidente, o Govêrno Federal está construindo duas 
estradas de importância vital para a economia do 
Estado do Espírito Santo: a BR-5, de Niterói a Vitória 
e Feira de Santana, na Bahia e a BR-31, de Vitória a 
Belo Horizonte e até o Estado de Mato Grosso. 

A BR-5 embora com alguns trechos 
asfaltados, tem seguido ritmo desalentador, 
porque há muitos anos está sendo construída. 
Louvável tem sido a atuação do Dr. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Regis Bittencourt, especialmente no atendimento aos 
apelos que venho formulando da tribuna – da 
Câmara, na legislatura passada quando 
representava, o Estado do Espírito Santo, e, 
posteriormente no Senado Federal, onde ainda o 
represento, integrando a legenda do Partido Social 
Democrático. 

Não há negar, e proclamo perante êste 
Plenário, que as obras não têm tido o ritmo que 
deveriam ter, não obstante se lhe dê andamento, em 
virtude de disposição legal, mas em realidade sem a 
urgência merecida. Inclusive porque essa estrada 
tem importância estratégica e resguarda a segurança 
nacional na possibilidade, embora longínqua, no 
momento atual, de um conflito entre as nações em 
litígio na órbita internacional. 

Assim é que de Campos até a fronteira do 
Estado, em Santa Cruz, não há o menor indício de 
asfaltamento, sequer a presença do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, para preservar 
a estrada que atualmente liga o Estado do Rio ao 
do Espírito Santo dos malefícios das chuvas  
e do intenso tráfego que suporta durante todo o 
ano. 

No Espírito Santo alguns trechos ainda exigem 
o asfaltamento e a complementação do serviço de 
terraplenagem. Até há bem pouco tempo, quando 
regressava daquela unidade da Federação pela 
estrada de rodagem, tive ensejo de ver grandes 
curvas sendo ampliadas e a estrada alargada, mas 
com tanta morosidade que até hoje, o serviço não foi 
concluído. 

A BR-31 também padece do mesmo defeito de 
construção, com prejuízo para a própria entidade que 
realiza a obra, porque, com a elevação do custo da 
mesma e a majoração dos serviços, quanto mais se 
prolonga a construção da rodovia, mais as despesas 
avultam, em detrimento do interêsse nacional, 
também prejudicado pela diminuição da freqüência 
que seria de desejar, num trecho que atenderá a 
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riquíssimas regiões dos Estados do Espírito Santo e 
Minas Gerais. 

A construção da BR-31 está sendo feita em 
pequenos trechos nos vários Estados do Brasil por 
onde ela atravessa, de acôrdo com planificação que 
não merece justificativa, porque a solução de 
continuidade desatende ao interesse público, e 
prejudica o serviço do D.N.E.R. 

O trecho de Vitória a Domingos Martins, 
iniciado de Marechal Floriano para Vianna e de 
Vianna para Domingos Martins, tem sofrido solução 
de continuidade no trabalho. Até mesmo o 
equipamento de 13 basculantes que ali servia não 
mereceu reparo e 10 dêles estão paralisadas, 
dependendo de verbas que devem ser liberadas e 
transferidas para o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem para atendimento dos 
serviços urgentes. 

Daí porque, embora singularmente e até 
mesmo ocupando o precioso tempo do Senado da 
República, apelo para o Sr. Presidente da 
República e Sr. Diretor do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem para que dêem 
urgência e prioridade à construção das rodovias 
referidas, a BR-5 e a BR-31, desde que já se 
pensa em iniciar os trabalhos do asfaltamento da 
Estrada Rio-Bahia, no interior, paralela à BR-5, 
sem que tenha concluído ainda a construção 
daquelas, que irão atender a extensa região do 
Estado do Espírito Santo e Minas Gerais por elas 
atravessada. 

Sr. Presidente, espero que meu apêlo seja 
atendido pelo D.N.E.R para que, com urgência e 
prioridade, a BR-5 e a BR-31 tenham seus serviços 
de terraplanagem e asfaltamento concluídos, 
porque, o Espírito Banto, hoje, está abastecendo o 
Estado da Guanabara e atendendo, com urgência 
merecida, as necessidades e anseios de grandes 
núcleos populacionais. Se a obra fôr retardada, 
como vem sendo, essas populações sofrerão 
 

descontinuidade de abastecimento e o encarecimento 
acarretará, necessàriamente, um prejuízo que as 
estradas mal cuidadas e não concluídas vêm 
oferecendo aos veículos que ali transitam. 

O Govêrno do Estado do Espírito Santo e a 
representação federal daquela região têm formulado 
apelos veementes para que se realizem as obras 
referidas e, eu, da tribuna do Senado Federal, os 
reitero, esperando que o Sr. Presidente da República 
e o Diretor do D.N.E.R. ouçam os intensivos 
reclamos do povo espiritossantense. (Muito bem). 

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

O SR. RUY CARNEIRO (*): – Sr. Presidente, 
há poucos dias viajei pelo interior do Estado da 
Paraíba, sobretudo pela zona sertaneja, fazendo a 
propaganda política dos candidatos do Partido Social 
Democrático: o Marechal Teixeira Lott à Presidência 
da República; o Dr. João Goulart, à Vice-Presidência 
da República e o Deputado Janduhy Carneiro a 
Governador do Estado. 

Nas comunas que percorri, em número de 
trinta, tive o cuidado de auscultar as necessidades 
dos meus co-estaduanos e as suas reivindicações 
em benefício da coletividade. 

Os representantes federais e estaduais da 
Paraíba, de modo geral, costumam assim proceder. 
As suas cidades são constantemente visitadas quer 
pelos representantes do meu Partido, quer pelos 
demais que militam conosco na Paraíba. 

Presente, com outros prestigiosos próceres 
políticos do meu Partido, aos festejos da 
tradicional festa de Santo Antônio, na cidade de 
Piancó, ali recebi a honrosa visita de uma 
comissão de Vereadores da cidade de Pombal, 
integrantes das diversas correntes políticas 
locais, com a finalidade de encaminhar 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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assuntos de interêsse daquela comuna sertaneja. 
Como, porém, o Município de Pombal deveria fazer 
parte do meu itinerário de visitas, dediquei àquela 
cidade a oportunidade de um mais demorado contato 
para o atendimento de reivindicações locais. 

No dia 16 de junho, realmente ali cheguei e 
tive o prazer de receber a visita não só dos 
integrantes do Legislativo Municipal, como também 
do vigário local, Cônego Oriel Fernandes; Dr. Walter 
Sarmento de Sá, Juiz de Direito; Dr. Orlando Jansen, 
Promotor Pública e outras figuras de projeção 
política, social e econômica do Município de Pombal, 
sem esquecer, ainda, representantes da indústria e 
da atividade agro-pastoril. 

Na qualidade de intérprete de quantos me 
procuravam naquele ensejo, usou da palavra o Dr. 
Nelson Nóbrega, ex-Promotor daquele Município, 
que formulou, em nome do Prefeito Municipal e dos 
habitantes de Pombal – salvo engano a mais antiga 
comarca da Paraíba – velha pretensão junto ao 
Presidente do Banco do Brasil, de se instalar ali uma 
agência daquele estabelecimento, de crédito. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer 
ouço o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Sem me 
imiscuir, mesmo de leve, no problema político  
que V. Exa. expõe, desejo apoiar a reivindicação das 
várias correntes que, de Pombal, pedem a V.  
Ex.ª. interfira junto ao Chefe da Nação, através  
da tribuna da Câmara Alta do País, para a criação de 
uma agência bancária em Município do Estado  
que o nobre colega representa. Sou, aliás,  
ligado a Pombal. Meu pai ali nasceu e minha  
mãe, em Catolé do Rocha. Compreendo o  
valor da criação de uma agência do Banco do 
 

Brasil em Pombal, porque, ligado a interêsses dêsse 
Município, vejo não só as dificuldades da gente local, 
como dos habitantes de Catolé do Rocha, onde 
moram parentes meus. Quando precisam efetuar 
alguma transação são obrigados a utilizar as 
agências de Cajazeiras e Piancó. Há pouco tempo, 
através da tribuna do Senado da República, apelei 
para o ilustre Diretor do Banco do Brasil, a fim de 
que fôsse criada uma agência em Macau; e fui 
atendido. Pombal é tão importante quanto Macau. 
Estou pois antevendo que o apêlo de V. Exa., que 
conta com o meu apoio e corresponde ao interêsse 
da própria Nação, será ouvido e os pombalenses 
terão, no futuro, uma Agência do Banco do Brasil.  

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito obrigado ao 
nobre Senador Dix Huit Rosado, homem da nossa 
região. É com saudade, e respeito que evoco, neste 
instante, a memória de seu saudoso pai, grande 
amigo do meu e nascido na minha terra. Era uma 
figura venerada pela nossa gente. A família Rosado 
é conceituada e merece o, aprêço não sòmente do 
povo da Paraíba como de todo o Nordeste. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Obrigado a 
Vossa Excelência.  

O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, 
queira Deus que o apêlo que faço em nome da 
população do Município de Pombal receba, do 
Presidente do Banco do Brasil, Dr. Maurício Bicalho 
a acolhida que teve o da cidade de Macau, no Rio 
Grande do Norte, patrocinado, muito justa e 
louvàvelmente, pelo ilustre Senador Dix-Huit Rosado. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. 
Ex.ª. um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito,  
prazer. 

O SR. MENDONÇA CLARK:– V.  
Exa., que tantos serviços tem prestado à 
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Paraíba, começou o seu discurso dizendo que, ao 
visitar o interior daquele Estado, além de tratar dos 
interêsses políticos, procurou ouvir os reclamos 
locais, quer dos seus aliados, quer dos que lhe são 
contrários. E pretende neste momento, seja criada 
uma agência do Banco do Brasil na cidade de 
Pombal. Êsse gesto só poderá elevar V. Ex.ª. no 
conceito dos paraibanos. Eu também, embora não 
seja representante da Paraíba, hipoteco todo o  
meu apoio ao apêlo que V. Exa. está fazendo. E 
assim procedo, porque sei que uma agência dêsse 
tipo, é necessária no interior do seu Estado,  
como o é também no Piauí. Há dois anos  
pedimos, pelas mesmas razões tão brilhantemente 
expostas por V. Exa. a criação de uma agência  
em São João do Piauí, no Sul do Estado. Até  
agora não fomos atendidos, como o nobre  
Senador Dix-Huit Rosado, com referência a  
Macau. Mas, não quer dizer nada. Hipotecamos 
nossa solidariedade ao gesto de V. Ex.ª. em  
favor de Pombal, certos de que o seu valor e 
prestígio, junto ao Banco do Brasil, auxiliarão a 
criação de uma agência também em São João do 
Piauí. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o  
aparte. V. Exa., nesta Casa tem erguido a  
sua voz autorizada em defesa dos interêsses,  
não sòmente do seu Estado, o Piauí, como  
também das coletividades da nossa região. Seu 
aparte e seu apoio muito me honram e servirão  
estou certa, para ajudar-me na luta que hoje 
empreendo pela criação de uma agência do Banco 
do Brasil na cidade de Pombal, Município onde 
nasci. 

Sr. Presidente, volto às minhas considerações. 
Recebi, como disse, o que havia de mais  
representativo no Município de Pombal: o  
Presidente da Associação Rural, Sr. Josias  
Arruda, comerciantes, industriais, agricultores, 
criadores, todos recorriam ao humilde  
representante do Estado da Paraíba, nesta Ca- 
 

sa, no sentido de que, desta tribuna, fizesse um 
apêlo e trabalhasse, pessoalmente – como aliás, 
costumo fazer, secundando as palavras, modestas 
mas sinceras, que profiro no Senado – a fim de 
conseguir o objetivo colimado. 

Quando eu era Secretário do então Presidente 
do Banco do Brasil, o saudoso Marques dos Reis, 
aquêle grande administrador designou uma 
comissão para estudar a possibilidade de criação, 
naquela oportunidade, de uma rêde de subagências 
daquele estabelecimento, em todo o território 
nacional. 

Presidia esta comissão o saudoso Major 
Roberto Carneiro de Mendonça, grande amigo meu e 
de outros Senadores aqui presentes e na época, 
Diretor da Carteira de Crédito Agrícola do Banco do 
Brasil. Secundavam-no o Sr. Humberto Moleta, figura 
de destaque nesse estabelecimento de crédito, que 
dirigia o então Departamento de Fiscalização de 
agências – D.E.I.F.A – e o Doutor Amilcar 
Bevilacqua, elemento de projeção no mundo 
bancário; funcionário aposentado do Banco do Brasil 
e hoje na direção de um dos Bancos da Capital do 
Estado da Guanabara. 

Quando aquela comissão elaborava seu  
plano, o Major Carneiro de Mendonça e seus 
companheiros pediram-me que indicasse, no meu 
Estado, os Municípios que deveriam ser 
contemplados. Apesar de eu ser político, 
asseguravam-me S. Sas. confiar no critério da minha 
escolha. Indiquei, então, Monteiro município 
paraibano divorciado da nossa comunidade, por falta 
de estradas, e que fazia comércio e todos os seus 
negócios com o Estado de Pernambuco, como era 
natural. 

A Sub-agência ali criada passou 
posteriormente a Agência de sexta classe. Indiquei 
também Guarabira, grande município na  
zona do brejo e da caatinga, perto do Estado do Rio 
Grande do Norte, com uma sede próspera e 
progressista que se tem desenvolvido extraor- 
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dinàriamente, após a criação da Sub-agência do 
Banco do Brasil; e finalmente, indiquei o Município 
de Patos, no alto sertão paraibano. 

O Major Carneiro de Mendonça, que havia 
sido interventor no Ceará e, portanto, conhecia a 
situação dos Estados nordestinos, adiantou-se a 
dizer-me que, certamente, eu indicaria Pombal por 
ser a minha terra natal. Diante, porém, de sua 
preliminar de que confiaria no critério de minha 
escolha, tive que apontar a cidade mais central. Quer 
dizer, o então Diretor da Carteira de Crédito Agrícola 
do Banco do Brasil desejava fôsse escolhida uma 
cidade de ótima situação geográfica, desenvolvida e 
que pudesse servir bem, não só à comunidade mas 
aos interêsses do Banco do Brasil. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – É muito justa 

a reivindicação do Município de Pombal transmitida 
por V. Ex.ª. a esta Casa e que sem dúvida, há de 
contar com o apoio do Senado Federal. Neste 
momento, quando se fala no Brasil em Reforma 
Agrária, tem-se de pensar também no incremento à 
produção e no crédito ao lavrador. Sem crédito não 
haverá produção.  

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem! 
Agradeço o aparte do nobre Senador Lobão da 
Silveira, meu velho e querido amigo, e correligionário 
do Estado do Pará, profundo conhecedor das 
necessidades da nossa Região. 

Sr. Presidente, estou fazendo êste ligeiro 
histórico e peço ao Senado que me perdoe, mas 
tenho que defender os interêsses da minha  
cidade natal, e da Paraíba, os interêsses do 
Nordeste. 

Poucas vêzes tenho cansado a  
paciência dos meus colegas e a de 
 

V. Exa. mas sempre que o faço, com minhas 
modestas orações, é em defesa, repito, da minha 
gente e da minha terra. 

Desejo ressaltar, sobretudo, a posição que 
assumi ante Pombal em face daquela escolha. 

No momento, era Patos a cidade mais 
desenvolvida centro geográfico de uma região cujo 
raio de ação vai até Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, 
Malta, Pombal, Souza, Piancó, Misericórdia São 
Mamede e Cajazeiras, que já possuía uma agência 
do Banco do Brasil. 

Embora com o coração em trapos, porque 
queria servir ao meu Município, à minha terra natal, 
tive de, criteriosamente, indicar a cidade de Patos 
para nela ser instalada a agência do Banco do Brasil. 

O Major Carneiro de Mendonça que conhecia 
a palmo a região, voltou-se para os dois 
companheiros, ambos do Sul – um do Paraná, 
Humberto Moleta, e outro do antigo Distrito Federal, 
Amilcar Bevilacqua – e disse: "Na realidade o 
Município de Patos merecia a agência. Por isso, 
confiei na indicação do nosso amigo". 

Acontece, porém, que o povo de Pombal, que 
não conhecia êsses pormenores nem o 
pronunciamento do então Diretor da Carteira de 
Crédito. Agrícola do Banco do Brasil, que não sabia 
da dificuldade em que fiquei para escolher entre o 
coração e o cumprimento do dever, jamais me 
perdoou ter deixado de indicar o Município de  
Pombal para aquêle benefício. 

Senhor Presidente, decorreram vários anos e 
meu Município foi-se desenvolvendo. Hoje conta 
mais de cinqüenta mil habitantes. Para têrmos uma 
idéia da sua posição, basta citar as distâncias que o 
separam das cidades vizinhas: dista de Catolé do 
Rocha e Brejo do Cruz uns cinqüenta quilômetros; de 
Patos e Malta trinta e nove, ou quarenta quilômetros; 
de Souza, Piancó, Curema, Misericórdia e 
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Conceição, aproximadamente sessenta quilômetros. 

Pombal está realmente, num centro que se 
tem desenvolvido. Possuindo Escola Normal, 
ginásio, hospital, maternidade, fábrica de óleo de 
oiticica e pequenas indústrias. 

Desde 1940 até esta data, reivindica uma 
agência do Banco do Brasil. A propósito, enviaram 
memorial ao Presidente Maurício Bicalho, meu dileto 
amigo, que penso estar procedendo a estudos a 
respeito, ouvindo gerentes, talvez até inspetores, do 
Banco em Cajazeiras e Patos. 

O certo é que confio no critério de S. Sa.  
e no espírito de solidariedade dêsse homem de 
Minas Gerais à população sofredora do Nordeste, 
que para o seu desenvolvimento tanto necessita do 
crédito, como acaba de citar o eminente 
representante do Estado do Pará, Senador Lobão 
da, Silveira. 

Precisamos de crédito para nosso 
desenvolvimento. Dirão que há fome de crédito e 
procura genera. Usada de dinheiro em todo o Brasil. 
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos nós 
numa penúria tremenda! 

Sr. Presidente, eu deveria ocupar esta tribuna 
depois que recebesse um memorial com amplos 
pormenores e fartas informações, a fim de transmiti-
los ao Presidente do nosso principal estabelecimento 
de crédito, comovê-lo, fazê-lo compreender e sentir o 
problema como o estamos sentindo, e conseguirmos 
atendimento do nosso apêlo. 

Não me veio às mãos o memorial mas mão 
poderia perder a oportunidade de; nesta tarde, iniciar 
meu trabalho e minha luta para atingir àquele 
objetivo. Vários passos já dei pessoalmente, junto ao 
Presidente Maurício Bicalho, que prometeu mandar 
estudar o memorial anterior, enviado pelas classes 
produtoras de Pombal. 

Irei lutar e trabalhar, desta tribuna, pela 
Imprensa e pessoalmente, até me redimir perante  
o povo da terra onde nasci, conseguindo a 
 

abertura, de uma sucursal do Banco do Brasil no 
Município de Pombal, no coração do sertão da 
Paraíba, para poder minorar a vida daquela gente 
sofredora da terra quente e da terra sêca do 
Nordeste. (Muito bem; muito bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira, quinto orador inscrito. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, assisti, hoje pela manhã, no Ministério da 
Saúde, a uma solenidade de real significação no 
campo da saúde pública no Brasil – a instalação do 
Conselho Diretor da Fundação do Serviço Especial 
de Saúde Pública, obedecendo a uma Lei do 
Congresso Nacional. 

O Serviço Especial de Saúde Pública – o 
SESP – foi a entidade que deu origem a essa nova 
Fundação. Em 1942, por ocasião da Grande Guerra 
os Estados Unidos da América do Norte e o Brasil 
resolveram estabelecer convênio para realizar 
trabalhos de saúde pública na Amazônia e no Vale 
do Rio Doce, com objetivo de proteger a saúde das 
populações que se ocupavam das matérias-primas 
necessárias ao esfôrço de guerra, como eram a 
borracha e os minérios. 

Êsse serviço deu um resultado notável não só 
no campo da medicina de cura, como também no 
campo da engenharia sanitária. 

Sabemos que nos Municípios afastados dos 
grandes centros, muito embora o Govêrno tenha a 
boa intenção de realizar serviços de esgotos e 
canalização de água, geralmente não há emprêsas 
capazes e conscientes para resolverem êsses 
empreendimentos necessários às populações. 

Então o SESP criou um corpo especializado 
de engenheiros, de médicos, laboratoristas, de funcio- 
 
__________________ 
(*) – Não  foi revisto pelo orador. 
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nários de tôda espécie e mobilizou o nesse grande 
esfôrço de guerra. 

O Ministro Mário Pinotti, hoje, teve 
oportunidade de, num feliz improviso, dizer que o 
SESP, criado para a guerra, estava servindo para a 
Paz, e o disse com profundo acêrto. 

Graças a essa notável entidade que hoje se 
constitui em Fundação, conseguimos na Amazônia e 
naquelas regiões distantes debelar quase por 
completo, ou pelo menos reduzir em grande parte, a 
mortandade causada pelas doenças de massa, como 
sejam; o impaludismo, a febre tifóide e outras. 

Foi, sem dúvida, graças a essa ação enérgica, 
decidida e patriótica do SESP, na Amazônia, que o 
Govêrno atual, conseguiu realizar essa grande meta 
que é a Estrada Belém-Brasília. 

Sabemos que ela atravessa uma região de 
mata virgem, de charcos, de grandes pauta, sujeita, 
portanto, àquelas doenças tropicais. Mas, felizmente, 
muito embora trabalhassem naquela rodovia mais de 
cinco mil homens, não tivemos nenhuma vítima a 
lamentar, o que é de admirar porque, quando o 
Govêrno construiu a Madeira-Mamoré, inúmeras e 
preciosas vidas para a nossa Pátria se perderam. 
Chega-se mesmo a dizer que, cada dormente da 
Madeira-Mamoré representa a vida de um brasileiro. 

Assim, também nesta hora uma outra meta 
está o Govêrno realizando, graças ao preparo 
antecipado de saúde pública que se realizou naquela 
região da Amazônia. Refiro-me à Belém-Brasília, 
cujos trabalhos vão decorrendo normalmente, numa 
das regiões mais inóspitas, do território nacional. 

Na oportunidade em que se instaIa o  
Conselho Diretor da Fundação do Serviço  
Social de Saúde Pública, quero registrar o fato para 
constar dos Anais do Senado, pela circunstância de 
que os oradores que, naquela solenidade, se 
referiram às duas Casas do Congresso Nacional, 
 

fizeram justiça aos Srs. Congressistas pela acolhida 
que mereceu por parte da Câmara dos Deputados e 
do Senado, êsse projeto importante que criou para o 
Brasil mais uma Fundação, a do Serviço Social de 
Saúde Pública que já prestou, está prestando e vai 
prestar ainda mais, notáveis serviços em campo tão 
relevante. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Concedo-o a 
Vossa Excelência. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo  
assinalar que quando a proposição veio ao Senado 
Federal, no exercício da Liderança da Maioria, contei 
com a colaboração de todos os Srs. Senadores, 
especialmente do nobre Senador Daniel Krieger, 
que, atendendo a meu, nenhum obstáculo opôs ao 
projeto. Em poucos dias foi êle aprovado no Senado. 
Era a homenagem mais sincera, e entusiástica que 
esta Casa do Congresso Nacional poderia render ao 
SESP pelos relevantes serviços que V. Exa. refere e 
que, realmente, vem prestando não só à Amazônia, 
mas a todos os Estados da Federação, inclusive 
Espírito Santo, que tenho a honra de representar no 
Senado Federal. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sou muito 
grato ao aparte de V. Exa. que ratifica perfeitamente 
os conceitos hoje emitidos, por ocasião da 
solenidade da instalação da Fundação do Serviço 
Especial de Saúde Pública, quando o Dr. Henrique 
Maia Penido, Presidente do Conselho Diretor dessa 
entidade, ressaltou o elevado espírito público de 
todos os representantes das diversas correntes 
partidárias nas duas Casas do Congresso Nacional. 

É de salientar, ainda, a instalação do Conselho 
Diretor da Fundação do Serviço Especial de Saúde 
Pública quando se encontra à frente do Ministério da 
Saúde essa figura de cientista e apóstolo que é 
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o Dr. Mário Pinotti, a quem o Brasil muito deve no 
setor da saúde pública.  

O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª. permite um 
aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Ratificando o 
aparte do eminente colega, Senador Jefferson de 
Aguiar, naquela oportunidade dei meu apoio integral 
à matéria. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito grato 
ao aparte de V. Exa. que, mais uma vez, demonstra 
o elevado espírito público que possui. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo 
esclarecer que não fiz referência especial ao 
Senador Ruy Carneiro porque, na Liderança,  
sempre contei com a sua colaboração e sempre a 
louvei. Só graças ao trabalho eficiente de S. Ex.ª, 
como também ao de tantos outros Senadores, que 
sempre me distinguiram, pude desincumbir-me do 
encargo afanoso de dirigir a Maioria do Senado 
Federal. S. Exa. não só no projeto aludido  
como em outros, colaborou, eficientemente e  
V. Ex.ª, na direção da Maioria comigo, também 
prestou os relevantes serviços. Não seria  
possível fazer referência nominal a todos os 
Senadores que prestaram os serviços a que me 
reportei, genèricamente. Louvando o Senado  
por ter atendido à aprovação daquela proposição  
que era como que a consubstanciação de  
todos os louvores do Congresso ao trabalho  
eficiente e anônimo do SESP, através da  
direção do eminente médico, Dr. Henrique  
Maia Penido, e a todos seus eficientes 
colaboradores. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Agradeço 
vivamente o aparte do nobre Senador  
Jefferson de Aguiar, que, mais uma vez  
esclarece e ratifica todos os conceitos  
emitidos a propósito do espírito público dos 
 

Srs. Senadores, na aprovação daquele projeto de 
grande significação para a saúde pública no Brasil. 

Assim, com a instalação hoje dessa Fundação; 
o Govêrno realiza uma das suas metas mais 
importantes, a da Saúde. Digo, mais importante, 
senão a principal meta de qualquer Govêrno – 
porque reputo a saúde pública o primordial problema 
de um País, antes mesmo da educação, antes do 
desenvolvimento econômico, já que um homem sem 
saúde nada pode fazer, nada pode produzir. Os 
romanos já, com profundo acêrto, afirmavam: "Salus 
populi, suprema lex". 

Registro o fato, a bem do critério que vem 
norteando o Ministério da Saúde, em boa hora 
confiado ao grande cientista e apóstolo, que é o Dr. 
Mário Pinotti... 

O SR. RUY CARNEIRO: – Um grande 
Ministro. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – ... que vem 
executando a política traçada pelo Presidente 
Juscelino Kubitschek, de criar e realizar metas que 
cada vez mais elevam o Brasil, no conceito dos 
povos civilizados. (Muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Dix-Huit 
Rosado, sexto orador inscrito. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO (*): – Sr. 
Presidente, há dias, dêste Plenário, fiz um apêlo ao 
Sr. Presidente da República e também ao Sr. 
Ministro da Aeronáutica, relativamente à situação do 
Aeroporto de Mossoró. 

Meu apêlo recebeu do Sr. Presidente da 
República atenção imediata, tendo Sua  
Excelência encaminhado o problema ao  
Sr. Ministro da Aeronáutica que, em  
atendimento, mandou a Mossoró um en- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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genheiro verificar as condições do campo de pouso. 

Entretanto, através de mensagem telegráfica 
do Prefeito de minha cidade, Sr. Antônio Rodrigues 
de Carvalho, chega a notícia de que os aviões da 
N.A.B., são os únicos a pousar no Aeroporto de 
Mossoró, de vez que as condições só permitem a 
utilização de aparelhos do tipo "Douglas". Fiz  
apêlo no sentido de que o Ministério mande  
fazer o asfaltamento das duas cabeças da  
pista do Aeroporto. Mas agora, além de reiterá-lo, 
porque sei que o problema está pôsto nas  
mãos do Sr. Ministro da Aeronáutica quero,  
também; desta tribuna, solicitar aos responsáveis 
pela direção da Navegação Aérea Brasileira que 
mantenham as linhas atuais para Mossoró. Sendo a 
principal Cidade do Rio Grande do Norte, ligada a 
Natal por estrada de rodagem, de conservação 
deficiente o alto custo do transporte terrestre para 
movimentação da população mossoroense torna as 
viagens onerosas, pois os automóveis cobram, pelo 
percurso daquela cidade à capital do Estado, a 
quantia de dez mil cruzeiros, o que representa, 
indiscutìvelmente, um peso na circulação dos 
interêsses do Estado. 

Êsse o primeiro apêlo que faço neste meu 
pequeno discurso. 

A segundo é ainda do interêsse da minha 
terra. Refere-se ao financiamento de caminhões e 
automóveis por parte do Banco do Brasil. 

Recebi do Sr. Gabriel Fernandes Negreiros, 
Presidente da Associação Comercial de Mossoró, o 
seguinte telegrama: 

"Senador Dix-Huit Rosado 
Senado Federal – Brasília 
Pedimos tratar da Tribuna dessa Casa assunto 

contido na seguinte mensagem hoje encaminhada ao 
Excelentíssimo Presidente da República, Exmo. 
Ministro da Fazenda, Exmo. Presidente do Banco do 
Brasil, Exmo. Diretor do Banco do Brasil da Região 
Norte: "a Associação Comercial de Mossoró pede 
 

vênia para ponderar a V. Exa. a circular do Banco do 
Brasil, reduzindo de dezoito para doze meses o 
prazo de financiamentos de veículos, o que significa 
insuportáveis dificuldades em operações de vendas, 
com graves reflexos para a economia nordestina. 
Convém considerar o baixo poder aquisitivo do 
mercado comprador do Nordeste; exacerbado por 
constantes altas de preços, lembrando, também; as 
dificuldades naturais oriundas de condições 
climáticas e das últimas inundações que ainda 
subsistem. A aplicação da circular para esta Região 
tão carente de transportes, a fim de assegurar a 
mínimo de renda per capita tornará inacessível a 
aquisição de veículos, só possível pelo sistema de 
financiamento a longo prazo. Apelamos para V. Ex.ª. 
no sentido de suspender a execução da mencionada 
circular, prejudicial a uma região já duramente 
castigada por fatores sócio-econômicos de seu  
pleno conhecimento: Saudações". 

Outro assunto que devo tratar nesta minha 
pequena oração é o da realização, também na 
Cidade de Mossoró, da Assembléia dos Geógrafos 
Brasileiros. 

Existe no Brasil a Associação dos Geógrafos 
Brasileiros, hoje dirigida pelo ilustre patrício Gilberto 
Osório de Andrade. 

A Nação inteira conhece o alto padrão de seu 
saber. 

Em minhas mãos tenho um dos boletins dessa 
Associação. Peço licença a V. Exa., Sr. Presidente, 
para dar conhecimento dêle à Casa (Lê): 

 
"ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS” 

 
A Associação dos Geógrafos Brasileiros 

nasceu na cidade de São Paulo, em setembro de 
1934, sob a inspiração de Pierre Deffontaines,  
então professor contratado de Geografia na  
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da  
Universidade de São Paulo. Os sócios fundadores 
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eram pouco numerosos, mas formavam um bem 
escolhido grupo de intelectuais figurando entre eles 
Luiz Flôres de Morais Rêgo, Rubens Borba de 
Morais, Caio Prado Jr., Geraldo Horácio de Paula 
Souza, Antônio Carlos Couto de Barros, Agenor 
Machado, Eddy Crissiuma e Teodoro Knecht. 

Embora o nome fôsse nacional, a Associação 
ficou restrita a São Paulo até 1945 quando, 
reestruturada e com novos Estatutos foi organizada 
em bases mais sólidas, prevendo-se a formação de 
Secções Regionais e de Núcleos Municipais e 
mantendo-se a sede em São Paulo. As Secções 
Regionais logo foram se organizando, havendo 
atualmente quatro em funcionamento (São Paulo; 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco) e uma 
em caráter experimental (Paraná); existem, ainda, 
dois Núcleos Municipais, de Salvador e, 
Florianópolis, com mais um em organização, o de 
Pôrto Alegre. 

Em sua fase inicial a Associação dos 
Geógrafos Brasileiros publicou a primeira revista 
especializada brasileira, Geografia (1935-36), de que 
saíram oito números, hoje raros e peças de bibliofilia. 
A seguir publicou cinco números do Boletim da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros (1941-44) que; 
embora modesto teve o mérito de registrar as 
atividades da agremiação nesse período. Depois da 
reforma estatutária de 1945, a Associação geral 
passou a editar os Anais da Associação dos 
Geógrafos Brasileiros, de que já saíram 15 volumes, 
contendo as teses apresentadas e os resultados dos 
"simposium" e trabalhos de campo efetuados no 
decorrer de suas Assembléias Gerais. Por sua vez, 
duas das Secções Regionais vêm mantendo suas 
publicações, a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, 
correspondendo ao Boletim Paulista de Geografia e 
ao Boletim Carioca de Geografia, de que já saíram 
31 e 28 números, respectivamente. A Secção 
Mineira já distribuiu o primeira número do Bole- 
 

tim Mineiro de Geografia, estando a Secção de 
Pernambuco empenhada em iniciar a publicação de 
seu Boletim. Essas publicações são os instrumentos, 
de divulgação das realizações das Secções 
Regionais e da Associação Nacional, tendo ampla 
aceitação não só território do País como no 
estrangeiro. 

Além das publicações, a Associação dos 
Geógrafos Brasileiros vem se projetando como 
organização científica sui-generis, através do 
trabalho realizado em suas Assembléias Gerais, que 
têm lugar, anualmente, em diferentes pontos do 
País. Até o momento já foram realizadas quatorze; 
Assembléias, a saber 1 – São Paulo, São Paulo 
(1945); 2 – Lorena, São Paulo (1946); 3 – Rio de 
Janeiro, D.F. (1947); 4 – Goiânia, Goiás (1948); 5 – 
Belo Horizonte, Minas Gerais (1950); 6 – Nova 
Friburgo, Rio de Janeiro (1951); 7 – Campina Grande 
e João Pessoa, Paraíba (1952); 8 – Cuiabá, Mato 
Grosso (1953); 9 – Ribeirão Preto, São Paulo (1954); 
10 – Garanhuns, Pernambuco (1955); 11 – Rio de 
Janeiro, D.F. (1956); 12 – Colatina, Espírito Santo 
(1957); 13 – Santa Maria, Rio Grande do Sul (1958) 
e 14 – Viçosa, Minas Gerais (1959). 

Nessas Assembléias, que têm tido duração, de 
7 a 10 dias, os participantes apresentam teses à 
apreciação de seus colegas, realizam "simposium" 
em que são debatidos temas pré-estabelecidos, e 
participam de pesquisas de campo em áreas 
vizinhas à sede da reunião, divididos em 3 a 5 
equipes, conforme as possibilidades e o interêsse da 
região. O trabalho de campo, realizado por divisão 
de tarefas e por uma cooperação harmônica, resulta 
em relatórios preliminares que, discutidos  
ainda na Assembléia, irão depois integrar,  
na Redação Final, o material publicado pelos  
Anais. Assim, a Associação dos Geógrafos  
Brasileiros tem contribuído para um melhor  
conhecimento e divulgação de várias regiões bra- 
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sileiras, traçando-lhes o panorama, salientando seus 
problemas, sugerindo soluções. Dentre elas, apenas 
para exemplificar, podem ser citadas as seguintes 
áreas, geogràficamente estudadas pelos 
participantes das Assembléias: 1 – Maciço da 
Bocaína, (São Paulo); 2 – Baixada Fluminense e 
planície canavieira de Campos (Rio de Janeiro); 3 – 
região de Inhumas e Anápolis-Jaraguá (Goiás); 4 – 
região de Barão de Cocais e do maciço do Caraça 
(Minas Gerais); 5 – região de Nova Friburgo (Rio de 
Janeiro); 6 – região de Campina Grande, sertão de 
Curemas e Brejo paraibano (Paraíba); 7 – zona 
canavieira da Leverger, Chapada dos Guimarães e 
Serra de São Vicente, Planalto dos Parecis e região 
de Cuiabá (Mato Grosso); 8 – Ribeirão Prêto e sua 
região (São Paulo); 9 – região de Garanhuns de Arco 
Verde-Patos, de Palmeira dos índios e de Catende 
(Pernambuco, Paraíba e Alagoas); 10 – região de 
Colatina, área colonial do Vale de Santa Maria e área 
Pioneira de Barra de São Francisco (Espírito Santo); 
11 – área colonial do planalto gaúcho, região da 
campanha de S. Gabriel, área agrícola do Vale do 
Jacuí e região de Santa Maria (Rio Grande do Sul) e 
12 – regiões de Ponte Nova, Ubá e Viçosa (Minas 
Gerais). 

Assim, no dizer do Professor Aroldo de 
Azevedo, sócio efetivo da nossa agremiação, a 
Associação dos Geógrafos Brasileiros "não pertence 
a nenhuma cidade e a nenhum Estado; pertence a 
êsse grande continente, que é o Brasil. Somos os 
Peregrinos da Boa Nova – a Geografia moderna; e, 
nesse nomadismo cultural, armamos nossa barraca 
onde melhor nos pareça tendo em vista o interêsse 
da pesquisa. 

 
Associação dos Geógrafos 

Brasileiros 
 
Presidente, Gilberto Osório de  

Andrade, prof. da Faculdade de Fi- 
  

losofia de Pernambuco da Universidade do Recife. 
Rua Nicarágua 72 – Recife, Secretário, Nine Lecop 
Müller prof. da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo – Caixa Postal 8.105 – 
São Paulo”. 

Tratam, Sr. Presidente, da décima quinta 
assembléia. O nome da Associação não traduz o 
significado marcante dêsse conclave de verdadeiros 
sábios. 

Sei que a Geografia, como disse Aires da 
Mata Machado, é uma ciência ecumênica, com 
penetração em vasto plano de setores de tôdas as 
atividades humanas. Devo, portanto, ressaltar o valor 
extraordinário dessa assembléia; que é mais um 
congresso, uma, reunião de homens e de mulheres 
capazes de estudar a Geografia no seu sentido mais 
amplo. 

Sei que minha cidade terá, dentro de poucos 
dias, o seu levantamento geográfico, a repercussão 
da fixação do homem ao solo, a utilização das suas 
riquezas, o delineamento dos condutos de 
distribuição de riquezas e a própria utilização do 
solo. 

Sei que Mossoró se fixa geogràficamente 
numa região sedimental de alta importância, e estou 
convencido de que a Associação dos Geógrafos 
Brasileiros poderá convocar a atenção dos 
responsáveis pelas pesquisas de petróleo no Brasil. 

Há anos a PETROBRÁS mandou para 
Mossoró uma perfuratriz. Vi, durante os trabalhos, 
sinais de petróleo naquela região sedimentar. Sabia 
que os exames magnetométricos, císmicos, 
mineralógicos e geológicos tinham registrado a 
possibilidade da presença de Petróleo. Estou agora 
voltando a minha confiança para os geógrafos 
brasileiros que vão tornar a levantar a ponta do véu 
do ouro negro da minha cidade. 

Está em tramitação no Congresso Nacional o 
Projeto de Lei nº 1.060, de 1959 de autoria do  
ilustre Deputado Clélio Lemos; que autoriza o 
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Poder Executivo a abrir pelo Ministério da Educação 
e Cultura o crédito especial de três milhões 
destinados à aquisição de equipamentos à 
realização do décimo quinto encontro de geógrafos 
no Nordeste, em julho de 1960. Êsse projeto está 
nas mãos do Deputado Manoel Almeida, para 
receber o seu esclarecido parecer. 

Ao fazer esta comunicação à alta Câmara do 
País; espero ter o direito de retornar, ao assunto 
quando houver número nas duas Casas do 
Congresso. 

A ausência de número, Sr. Presidente, tem 
justificativa no período que atravessamos, de 
propaganda eleitoral em vários Estados da 
Federação. 

Se consultássemos as listas de presença em 
outros períodos equivalentes, quando o Congresso 
funcionava no Rio de Janeiro, no antigo, Distrito 
Federal, verificaríamos a mesma falta de presença 
do Srs. Senadores e Deputados. É que as nossas  
bases políticas estão em nossos Estados e não 
podemos ir para o Congresso Nacional sem a 
necessária delegação de nosso povo. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. 
uma parte? 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: –  Com todo o 
prazer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Aprecio a 
sinceridade de V. Ex.ª em reconhecer que, nas 
épocas de campanha eleitoral; mesma quando, no 
Rio de Janeiro, havia falta de número no Congresso. 
O assunto foi debatido ontem nesta Casa  
pelos nobres Senadores Taciano de Mello e  
Daniel Krieger. É pois com muita satisfação  
que ouço o nobre colega, velho sertanejo do 
Nordeste, cheio de sinceridade. V. Ex.ª é  
jovem, se o digo velho é porque. é mais agradável e 
mais simpático (riso). Se V. Exa. fôsse velho  
eu não me manifestaria dessa maneira.  
Asseguro, como V. Ex.ª, que durante as cam- 
 

panhas políticas, no Rio de Janeiro ou em  
Brasília, sempre ocorrerá a falta de  
número. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas nunca em 
período tão longo quanto êste. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – É que se 
somam duas parcelas: o deslocamento das Casas 
do Congresso para o Planalto Central e a 
necessidade de trabalharmos nos Estados, em 
nossas bases eleitorais, a fim de podermos 
representar nossa terra e nosso povo  
dignamente. 

A respeito ainda da assembléia da  
Associação dos Geógrafos Brasileiras, motivo  
dêste meu pequeno discurso, desejo repetir as 
palavras do ilustre Professor Gilberto Osório.  
de Andrade, Presidente dêsse órgão. Diz  
êle, referindo-se ao último Congresso de  
Garanhuns: 

"A de Garanhuns, preparada pelo então 
presidente, o Professor Mário Lacerda de Melo;  
ficou memorável e mereceu das autoridades 
pernambucanas o mais decidido apoio. Acho  
que é a vez, agora do Rio Grande do Norte,  
onde, sob especiais condições da grande  
região problema, que o Nordeste, uma população 
tenaz e realizadora luta sem desfalecimento  
pela domesticação do meio tropical semi- 
árido. 

E continua: 
"Se AGB operar em Mossoró, terá como 

campos de estudos os problemas econômicos da 
exploração do sal da carnaúba com suas  
implicações sociais; as formas de ocupação,  
do solo e de uso da terra na várzea do  
Mossoró e no brejo do Apodi; a utilização dos  
poços tubulares pela lavoura que ali se  
desenvolve; a pesca marítima, os problemas, 
portuários; a mineração do gêsso; as perspectivas  
econômicas de desenvolvimento de condutos 
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de circulação regional; a função regional de Mossoró, 
além das plantações incógnitas morfológicas, ligadas 
à, chamada cretácica do Apodi". 

Êsse o único processo capaz de nós 
proporcionar água para o gado e de manter  
as populações trabalhando a fértil Chapada do 
Apodi. 

Sei que, quando o projeto do eminente 
Deputado Clélio Lemos chegar a esta Casa, já se 
terá realizado o Congresso; mas os recursos servirão 
para cobrir despesas e para a aquisição de 
equipamento destinado a novas realizações. 

O Governador Dinarte Mariz, conhecedor do 
elevado valimento dêsse conclave, não só lhe 
hipotecou todo apoio como entregou à Associação 
trezentos mil cruzeiros como auxílio à sua realização 
em Mossoró. E a Prefeitura da minha cidade tem 
dado a êsse certame uma adesão compacta a fim de 
que obtenha todo brilho e os resultados que 
esperamos. 

Aguardando a tramitação do projeto Clélio 
Lemos, Sr. Presidente, esperamos que o eminente 
Deputado Manoel de Almeida, esclarecido como é, 
lhe dará parecer favorável, para que a matéria siga 
sua marcha, até a aprovação final. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 347, DE 1960 

 
Nos têrmos dos artigos ns. 214, item II,  

e 212, letra "e" do Regimento Interno,  
requeremos um voto de pesar e apresentação de 
condolências à família pelo falecimento do ex-
Deputado Federal, Sr. Ayrton Mendonça Telles, do 
P.S.D. de Sergipe, tràgicamente desaparecido e  
que muito honrou os altos postos que exerceu. 

Sala das Sessões, 1 de julho de 1960. – 
Jefferson de Aguiar. – Gilberto Marinho. – Jarbas 
Maranhão. – Lobão da Silveira. – Ruy Carneiro. – 
Francisco Gallotti. – Ary Vianna. – Mendonça Clark. 
– Coimbra Bueno. – Menezes Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento não depende de apoiamento nem, de 
discussão e pode ser votado com o número de 
Senadores necessário à abertura da sessão. 

Assim, vai-se proceder à votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento do nobre Senador Jefferson de Aguiar, 
queiram permanecer sentados: (Pausa) 

Está aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens votadas 

pelo Senado em memória do ex-Deputado Ayrton 
Mendonça Telles, que exerceu o mandato de 
representante de Sergipe com elevação e 
patriotismo. Desaparece na flôr da vida, quando a 
Pátria muito poderia esperar da sua competência, da 
sua cultura e do seu valor. 

Sôbre a mesa outro requerimento, que vai ser 
lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 348, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 214, nº 2 do Regimento 

Interno, e de acôrdo com as tradições da Casa, 
requeremos as seguintes homenagens de pesar por 
motivo do falecimento do Dr. Carlos Pennafiel, que 
com grande dignidade representou o Estado do Rio 
Grande do Sul na Câmara dos Deputados: 

a) Inscrição em Ata de um voto de pesar; 
b) Apresentação de condolências à família e 

ao Govêrno do Rio Grande do Sul. 
Sala das Sessões, 1 de  

julho de 1960. – Mendonça Clark.  
– Gaspar Velloso. – Fernandes Távora 
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– Daniel Krieger. – Heribaldo Vieira. – Novaes Filho. 
– Paulo Fender. – João Arruda. – Menezes Pimentel. 
– Coimbra Buenos. – Ary Vianna. – Francisco 
Gallotti. – Jarbas Maranhã. Ruy Carneiro. – AIonso 
Arinos. Gilberto Marinho. – Lobão da Silveira. – 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – Também êste 
requerimento independe de apoiamento e discussão, 
podendo ser votado com o número de Senadores 
presentes. 

Em votação. 
O SR. DANIEL KRIEGER (para encaminhar 

a votação) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
poderia deixar fôsse aprovado o requerimento do 
eminente Senador Mendonça Clark e outros Sra 
Senadores sem uma palavra do representante do 
Rio Grande do Sul, que se associa às justas 
homenagens que o Senado prestará à figura do 
ilustre desaparecido. 

Carlos Pennafiel exerceu atividade pública em 
outros tempos. Foi um modêlo de competência, 
probidade é devoção. Médico notável, ainda quando 
iniciei minha vida de advogado servi-me, muitas 
vêzes, dos seus pareceres, perito que era em 
Medicina Legal. Diretor de "A Federação", houve-se 
neste pôsto com rara elegância e combatividade. 

Depois, Deputado Federal, honrou seu Estado 
pelo labor profícuo e pela sua grande dignidade. 

Assim, Sr. Presidente, em nome do Rio 
Grande do Sul, que teve a ventura de tê-lo por filho, 
solidarizo-me no justo preito que o Senado da 
República renderá à sua memória. (Muito bem) 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr.  
Presidente, na ocasião em, que se vota o 
requerimento de pesar pelo desaparecimento  
do tabelião Carlos Pennafiel, que foi um 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

dos legítimos representantes do Estado do Rio 
Grande do Sul no Parlamento Nacional, em nome da 
Maioria associo-me às justas homenagens à sua 
memória. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pois  
não. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Trago a V. 
Exa. a solidariedade do Partido Social Democrático 
do Estado da Guanabara, que se habituou a  
admirar no Dr. Carlos Pennafiel um daqueles  
altos valores cívicos, morais e intelectuais  
que fizeram o brilho e o prestígio do glorioso  
Estado do Rio Grande do Sul, notadamente  
naquele período da história política da  
Nação que mediou entre a Proclamação  
da República e o movimento revolucionário de 3 de 
outubro. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com  
prazer. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – No momento 
em que V. Ex.ª fala pela Maioria desta Casa,  
em meu nome pessoal e no do Partido  
Republicano associo-me às justas homenagens 
prestadas ao Dr. Carlos Pennafiel, grande patriota e 
grande brasileiro. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Agradeço  
os apartes dos nobres Senadores Gilberto  
Marinho e Mendonça Clark, que endossam  
as justas homenagens prestadas à memória  
de uma das figuras mais expressivas do Rio Grande 
do Sul. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pois não. 
O SR. GASPAR VELLOSO: –  

Fala V. Ex.ª também em nome da Bancada  
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do Partido Social Democrático nesta Casa. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. PAULO FENDER: – Aceite Vossa 
Excelência a solidariedade do Partido Trabalhista 
Brasileiro ao voto de pesar pelo passamento do Dr. 
Carlos Pennafiel. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Recolho as 
palavras dos nobres Senadores Gaspar Velloso e 
Paulo Fender que, em nome do Partida Social 
Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro, 
associam-se às manifestações de pesar pelo 
desaparecimento dêsse vulto que tanto honrou o Rio 
Grande do Sul e o Brasil. 

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

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Fui colega 

do Dr. Carlos Pennafiel quando em 1902, 
estagiamos no Hospital de Alienados. Posso, pois, 
dar o testemunho de que seus conhecimentos e sua 
dignidade muito honraram o Rio Grande do Sul e o 
Brasil. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito grato 
pela aparte de V. Ex.ª que, na qualidade de colega 
do ilustre morto, presta depoimento muito sincero 
sôbre as qualidades do Dr. Carlos Pennafiel, cuja 
memória o Senado Federal ora reverencia, (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
A Mesa se associa às homenagens  

prestadas à memória do Dr. Car- 
 

los Pennafiel ex-representante do Rio Grande do Sul 
na Câmara dos Deputados. Nos altos cargos  
que exerceu, o ilustre morto sempre se houve com 
brilho e dignidade, prestando relevantes serviços à 
Pátria. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

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

O SR. COIMBRA BUENO (para explicação 
pessoal) (*): – Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, a propósito do debatido assunto da 
freqüência de Senadores, nesta Casa, às vésperas 
de pleitos eleitorais, encaminho à Mesa, no presente 
momento, requerimento vazado nos seguintes 
têrmos: 

"Requeiro à Mesa mandar levantar a 
freqüência às sessões do Senado, por Estado, nas 
segundas e sextas-feiras de cada semana de 1959, 
bem como nos quatro meses que antecederam os 
três últimos pleitos presidenciais". 

Sr. Presidente, é preciso que, de uma vez por 
tôdas se dê resposta concreta e objetiva às 
explorações que se fazem, no momento, em todo o 
País, em tôrno da freqüência de Senadores a esta 
Casa do Parlamento Nacional, em Brasília. 

Se estivéssemos no Rio de Janeiro, a 
freqüência também seria pequena, como sempre 
ocorreu, às vésperas de pleitos presidenciais, sem 
que o fato causasse qualquer espécie. 

Realmente, os Srs. Congressistas que 
permaneciam mais tempo no Rio de Janeiro às 
vésperas de tais pleitos, o faziam em detrimento dos 
mesmos, e justamente uma das razões da mudança 
da capital para o interior foi a necessidade de 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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darmos maior atenção aos Estados que 
representamos. 

No momento; porém, a ausência dos 
parlamentares se explica pela aproximação de pleito 
presidencial decisivo, principalmente, para nós, que 
apoiamos o candidato Jânio Quadros. Trata-se de 
inovar com sangue nôvo uma equipe já cansada, que 
vive enquistada na Administração Pública Federal. 

A atitude dos congressistas se justifica 
plenamente pelo esfôrço que vimos desenvolvendo 
em nossos Estados. No Rio de Janeiro a freqüência 
seria igualmente pequena, apenas pouco acrescida 
por aquêles que, uma vez eleitos, viram as costas 
para seus Estados, atraídos pela grande metrópole. 
Uma das razões precípuas da mudança da Capital – 
repito – foi justamente colocar os representantes do 
povo numa cidade meramente administrativa, onde 
pudessem viver os problemas de seus Estados. Às 
vésperas de um pleito da altitude do que se vai 
travar, é mister voltemos nossas vistas e nosso 
esfôrço no sentido de darmos assistência direta e 
permanente aos nossos eleitores, esclarecendo cada 
um dêles, nessas peregrinações que fazemos a 
todos os rincões da nossa terra. 

A meu ver, a função do parlamentar às 
vésperas de uma eleição geral, é dar assistência aos 
municípios. 

É a única ocasião em que os representante do 
povo, sobretudo os representantes federais – 
Senadores e Deputados – se lembram dos 
municípios longínquos, das populações insuladas de 
nossa terra para, ao mesmo tempo em que fazem a 
pregação democrática de suas idéias, observarem 
suas necessidades, tomando contato direto com os 
problemas locais, para seu enquadramento nas 
soluções estaduais e nacionais. 

Entendo, Sr. Presidente, que a providência 
devida e que já devia ter sido tomada  
há muitos decênios no Rio de Janeiro é  
regular a freqüência ao Parlamento nestas vés- 
 

peras de eleições, fazendo com que o Senado  
e a Câmara Federal funcionassem em regime  
de três sessões por dia como vem sendo  
habitual nos fins do ano, nas viradas orçamentárias; 
num tal regime bastariam apenas uns poucos  
dias por mês, digamos uma semana, para 
apreciação da Lei de Meios e outras essenciais,  
que poderiam ser rigorosamente selecionadas  
para tramitação nesta emergência. Isto poderia  
ser feito sem prejuízo do funcionamento normal  
das repartições do Congresso. Entendo que o 
Parlamento Nacional prestou esta semana,  
por um caminho errado, um bom serviço ao País  
não dando por outro e justificável motivo: –  
as eleições – quorum, para votação da famosa 
COFAP, excrescência mantida no regime 
democrático, e que é um resto de ditadura,  
uma reminiscência de regimes de exceção ou  
de fôrça, e que infelizmente vinha funcionando  
no País apenas para manter seu funcionalismo, 
porque os governos sucessivos não tiveram coragem 
de enfrentar o problema dando-lhe a solução 
adequada. 

Acredito que cada um dos Senhores 
Senadores, na sua quase totalidade, é contra a 
COFAP e essas COAPS, máquinas dos maiores 
escândalos que se têm verificado através dos 
governos constituídos, neste País. 

Fui governador de Estado e, felizmente, nunca 
dei a menor importância à tal COAP de Goiás; pelo 
contrário, considerei-a um órgão absurdo, uma 
excrescência do regime, e jamais prestigiei no meu 
Estado aquela intervenção indébita na economia 
privada, fator do desequilíbrio dos preços e fator de 
fome. 

Sou testemunha – e testemunhas são todos  
os que vivem em contato com o interior – de  
que um sem número de agricultores preferem  
deixar suas fazendas e vir para o asfalto  
emprestar o seu dinheiro a 2 e 3%, a viverem na 
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roça, plantando com suor e sangue, para no  
fim do ano, às vésperas da safra, acontecer o  
que ocorreu com o feijão no ano passado. Estava  
no meu Estado quando soube que todo o estoque  
de feijão existente nas praças de Goiânia e  
Anápolis, e nas regiões produtoras vizinhas,  
fôra açambarcado e adquirido por um grupete 
formado no Rio de Janeiro. Casualmente, alguns 
dias depois, fui a Fortaleza, e obtive, informação 
idêntica: todo o estoque da Capital do Ceará e  
zonas circunvizinhas tinha sido adquirido, 
provàvelmente pelo mesmo grupo que operou em 
Anápolis e Goiânia. O feijão passou a Cr$ 700,00 – 
preço pelo qual foi açambarcado – para Cr$ 
2.600,00, preço pelo qual foi distribuído ao 
consumidor brasileiro. 

Informo ao Senado que de dois mil e seicentos 
cruzeiros o feijão deve estar voltando, felizmente, à 
casa normal dos setecentos cruzeiros no corrente 
exercício; mas acontece que muitos agricultores 
desprevenidos e mal informados contrataram a pêso 
de ouro com vencimentos dobrados pessoal tirado 
daqui mesmo de Brasília e de Goiânia para plantar 
feijão. E estão outra vez numa situação caótica 
porque pagaram ao que estou informado – salários 
até de cêrca de 100% acima dos níveis normais da 
zona rural – porque o feijão estava a dois mil e 
seiscentos cruzeiros. 

Pois bem, Srs. Senadores: no presente 
momento, quando a safra e os produtores atenderam 
às necessidades do País e as do consumo o feijão 
está descendo novamente à casa dos Cr$ 700,00 e 
ao que estou informado – sem comprador. 
Provàvelmente os mesmos açambarcadores e 
especuladores que forçaram a alta para Cr$ 2.600,00 
estão agora em campo, forçando a baixa para em 
seguida voltarem ao seus jôgo. 

São situações como esta que se repetem 
periòdicamente, com origem, com base, na existência da 
 

COFAP que ensejou a citada aventura do feijão a 
Cr$ 2.600,00 e que todos sabemos, já devia ter sido 
abolida, tanto assim é que êsse órgão está vivendo a 
prestação. Periòdicamente o Govêrno manda 
mensagem – isto vem de longe – ao Congresso 
Nacional, adiando por três meses, seis meses e um 
ano, a existência dêsse órgão das ditaduras, e dos 
períodos de exceção e que não deve subsistir na 
democracia brasileira. 

Acho que a COFAP acaba de morrer de 
inanição, de tanto fazer mal ao País. Não há um só 
produtor, um só trabalhador dêste País que não seja 
contrário à existência dêsse malfadado órgão. 
Entendo que o Govêrno deveria, de uma vez por 
tôdas, dar livre curso aos preços, porque tenho a 
íntima certeza de que, se assim fôsse, dentro de 
poucos meses teríamos uma queda e normalização 
definitiva dos preços das utilidades, sobretudo nos 
produtos farmacêuticos e outros de níveis de preços 
artificiais. Todos nós estamos cansados de saber da 
existência de um sem número de sociedades ocultas 
à sombra dessas COAPS e COFAP, fazendo a 
miséria do pobre, fazendo a miséria daqueles que 
não têm recursos, porque tais órgãos em todos os 
tempos, regimes e emergências sempre deram 
margem a combinações de alcova que existem 
infelizmente em nosso País. Todos nós sentimos 
êsse estado de coisas, contra o qual protestamos 
inùtilmente, e que tem origem nessas intervenções 
indébitas, próprias dos regimes prepotentes. 
Infelizmente, ainda estamos sentindo êsse problema 
entre nós, dentro de uma democracia ainda em 
evolução, como a brasileira, onde não temos 
estatísticas nem elementos de comparação, onde a 
intervenção estatal em qualquer hipótese  
seria um fracasso, como o foi mesmo no período 
agudo da guerra, Sabemos que a Inglaterra,  
a França, a Alemanha, que sofreram os horrores  
da guerra na própria carne, há muito tempo ex- 
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tinguiram êsses organismos de guerra, essas 
organizações de exceção. Nós, que vivemos ao 
largo, a quem a guerra mal tocou, ainda mantemos, 
algumas dezenas de anos após o término do grande 
conflito, os mesmos órgãos, que só sobreviveram 
nas Nações evoluídas e organizadas, durante o 
período árduo em que alas estiveram mergulhadas 
num conflito mundial sem paralelo na história dos 
povos. 

A Inglaterra que sofreu como a própria 
Alemanha as conseqüências do bloqueio continental, 
e ficou privada de uma série de elementos básicos, 
sobretudo alimentares, e que conseguiu, à custa do 
patriotismo, da educação, da democratização e 
alfabetização generalizados do seu povo, resultados 
apreciáveis, com as suas COFAP e COAPS tratou 
de aboli-las logo após o conflito, e goza hoje de uma 
situação há muito normalizada. 

Mesmo assim, não conseguiu superar, 
completamente, a onda de crimes, o gangsterismo, 
as organizações secretas que durante a guerra 
atuaram criminosamente naqueles países 
organizados. Qualquer de nós sente perfeitamente o 
problema, sobretudo os Srs. Senadores e Deputados 
que ùltimamente têm visitado a Alemanha, a Europa 
e os Estados Unidos. Todos sabem que essas 
COFAP e COAPS constituem excrescência; um 
absurdo. Qualquer de nós fora do Brasil sente isso, 
naqueles países, onde os pregos foram 
regularizados e disciplinados pela livre concorrência. 
No Brasil, os níveis de preços das utilidades sofrem 
altas e baixas injustificadas, artificiosas, contra os 
trabalhadores, contra os que produzem, contra 
aquêles que consomem, que é a imensa massa 
brasileira. 

Talvez poucas centenas, quem sabe,  
se até mesmo alguns milhares de aproveitadores 
bem articulados com essas organizações  
de exceção, com essas intervenções indé- 
 

bitas na economia popular, estão escravizando a 
produção nacional, mantendo os preços em níveis 
incompatíveis com a realidade brasileira. 

Na realidade ninguém se dispõe a enfrentar o 
problema. Ninguém tem coragem de dizer que vai 
dispensar ou dar outra destinação ao pessoal que 
vive à custa da União, num órgão que há muito já 
deveria ter sido abolido. Dai os sucessivos 
adiamentos, deixando as coisas como estão, para 
ver como ficam. Temos sessenta milhões de 
habitantes para uns poucos milhares de quilômetros 
quadrados; – para área idêntica, nos Estados 
Unidos, há 180 milhões de pessoas vivendo um 
padrão de vida muitas vêzes superior ao nosso. 
Temos falta de homens para trabalhar na lavoura, na 
indústria e em todos os ramos de atividade, e temos 
mêdo de dispensar indivíduos que vivem ai, anos a 
fio à custa do povo, da fome sobretudo dos que se 
agrupam em tôrno das nossas grandes cidades, e 
têm parcos recursos para comprar gêneros 
alimentícios e medicamentos para seus filhos. Se o 
que se despende com o pessoal – instalações e 
funcionamento dessas COFAP e COAPS incrustadas 
na Democracia brasileira – fôsse pôsto em Bancos 
do interior para financiamento de produção do arroz, 
do feijão, da carne e de outros produtos essenciais à 
alimentação do povo, êsse dinheiro bem empregado, 
daria imenso impulso já no próximo ano, à produção 
nacional. A verba no momento despendida com o 
seu pessoal excessivo e dispensável, e com  
suas instalações, inclusive com o aluguel de 
belíssimos e caríssimos andares, alguns por 
centenas de milhares de cruzeiros mensais; se todo 
êsse dinheiro fôsse entregue aos produtores, a juros 
módicos, poderia produzir, já na próxima safra, 
resultados sensíveis, no sentido da baixa do custo de 
vida. 

São processos dissimulatórios  
como êsses que vimos tolerando de 
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ano para ano, e, que geram o artificialismo de preços 
em que vivemos mergulhados. 

Sr. Presidente, ultimando minhas palavras, 
peço a V. Ex.ª que no menor, prazo, informe à Nação 
a freqüência, nos últimos meses, às sessões do 
Senado. 

Folgo muito ter tido esta oportunidade de dizer 
algumas palavras em relação à tão, famosa COFAP 
e às suas COAPS, que nos têrmos da Constituição 
vigente morreram por obra e graça de Deus. O 
Parlamento Nacional, assim o Executivo e o 
Judiciário têm a obrigação, para o bem da Nação, da 
Democracia e da consolidação do regime no País, de 
mantê-las extintas, como extintas estão legalmente. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Peço a V. Ex.ª envie à 
Mesa o requerimento a que fêz referência. (Pausa). 

Vem à Mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 349, DE 1960 

 
Requeiro à Mesa mandar levantar, a 

freqüência às sessões do Senado, por Estado, nas 
2as e 6as feiras de cada semana de 1959 bem como 
nos 4 meses que antecederam os últimos pleitos 
presidenciais. 

Sala das Sessões, em 1 de julho de 1960. – 
Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido deixa de ser submetido à 
apreciação do Plenário, por falta de número. 

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

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

O SR. FRANCISCO GALLOTTI  
(para explicação pessoal): – Sr.  
 

Presidente, não aparteei o nobre colega, Senador 
Coimbra Bueno, porque S. Ex.ª falava em explicação 
pessoal e, se eu tentasse faze-lo, infringiria o 
Regimento da Casa. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Também tive a 
tentação de aparteá-lo. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Entretanto 
ouvido S. Exa., no comêço de sua oração, afirmativa 
que não fêz desmoronar êste prédio porque sua 
construção deve estar muito sólida. 

S. Exa., o Senador Coimbra Bueno tido e 
conhecido e, em certos momentos, até apelidado de 
"Senador Brasília", justificando sua ausência e de 
outros Senadores às sessões do Senado, deu como 
razão – e muito justa – a campanha eleitoral que ai 
está, para eleição dos futuros dirigentes do País. 
Disse S. Exa. que esta era campanha de vida e de 
morte porque se tratava de apoiar candidatos  
que viessem modificar a atual administração 
cansada. 

Que contradição constitui esta afirmativa do 
Senador Coimbra Bueno! Êle, representante do 
Estado de Goiás, que viu surgir no seu Estado a 
nova Capital da República, Brasília; êle, que tantas 
vêzes ocupou a tribuna do Senado para realçar a 
atividade do Govêrno que enfrentou esta construção 
sem pestanejar, até com sacrifícios de ordem 
pessoal, diz agora que vai lutar para que se mude, 
no País, uma administração cansada! É direito que 
assiste a S. Ex.ª agora que a Capital está mudada, 
agora que não há mais perigo de adiamento,  
ser ingrato. Respeito a ingratidão do nobre  
Senador Goiano. Meus declaro, aqui, o que também 
é sabido: Estou na luta política para continuarmos 
trabalhando por um Govêrno que siga as pegadas  
do benemérito Govêrno de Juscelino Kubitschek 
porque queremos homens de compostura,  
de atividade, de patriotismo, de nacionalismo, de 
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coragem, para prosseguir e levar êste Brasil a seus 
gloriosos destinos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem!. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Tenho  

dito, Sr. Presidente. (Muito bem, Muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa oficio 
que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 
Of. Nº 7.60. 
Brasília, 30 de junho de 1960 
Senhor Presidente: 
O Comitê Executivo do Grupo Brasileiro  

da União Interparlamentar, em reunião  
realizada em 29 de junho corrente, deliberou  
que esta Presidência oficiasse a V. Ex.ª solicitando  
o obséquio de designar a delegação que deverá 
comparecer à 49ª Conferência Interpalamentar, a 
realizar-se em Tóquio, entre 29 de setembro a 6 de 
outubro vindouros. 

2. Essa solicitação é feita em face do  
que reza o art. 23 dos Estatutos em vigor, a  
saber: 

"Art. 23. A, Delegação que deverá participar 
de uma Conferência da União Interpalamentar será 
designada pela Presidência das duas Casas do 
Congresso Nacional, noventa dias antes de sua 
realização. 

Parágrafo único. A escolha dos membros da 
Delegação será feita em listas tríplices apresentadas 
pelos lideres dos partidos que tenham 
representantes no Grupo". 

3. Ainda sôbre o mesmo assunto deliberou o 
referido Comitê que fosse comunicado a V. Ex.ª que, 
para atender à maior eficiência dos trabalhos das, 
delegações, a conveniência de orientar os delegados 
em ambiente desconhecido para êles e satisfazer ao 
lado político da representação, fôssem os Presidente 
e Vice-Presidente do Grupo brasileiro considerados 
delegados natos, a exemplo do que sucede com  
 

o maior número das delegações de outros países. 
4. Na constituição do restante da delegação 

brasileira opinou o mesmo Comitê que fôsse, tanto 
quanto possível, adotado o critério do rodízio, dando 
preferência às indicações de parlamentares que 
ainda não tivessem sido designados para viagem no 
estrangeiro, por julgar mais democrático e mais 
estimulante ao prestigio e desenvolvimento do Grupo 
brasileiro. 

Grato pela atenção que V. Ex.ª dispensar ao 
presente, aproveito o ensejo para reiterar-lhe os 
meus protestos da mais alta estima e consideração. 
– Saturnino Braga, Presidente do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar. 

O SR. PRESIDENTE: – Determina o 
Regimento do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar que três meses antes da data da 
instalação das Conferências daquela entidade sejam, 
pelos Presidentes das duas Casas, designados os 
representantes das mesmas que deverão integrar a 
Delegação do Congresso Nacional naqueles 
conclaves. 

A designação é feita à base das indicações 
dos Partidos representados na Câmara e no Senado. 

A Mesa acaba de receber as indicações feitas 
pelos Lideres das diversas Bancadas do Senado 
para a Conferência a inaugurar-se em Tóquio a 29 
de setembro. Vão, ser lidas pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

São lidas as seguintes: 
 

Comunicações 
 
– Senhor Presidente. 
Nos têrmos do Regimento do Grupo Brasileiro 

da União Interparlamentar, indico, como 
representante do PSD, o Senador Gaspar Velloso 
para Integrar a Delegação do Senado a 49ª 
Conferência, a realizar-se em Tóquio. 

Senado Federal, 28 de junho de 1960. – 
Senador Benedicto Valladares, Líder do P.S.D. 
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– Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, na forma do disposto no Regimento 
do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, indico 
o Senador Fausto Cabral para integrar, como 
representante do Partido Trabalhista Brasileiro, a 
Delegação Brasileira à reunião daquela entidade a 
se realizar em Tóquio no corrente ano. 

Sala das Sessões, em 3 de junho de  
1960. – Senador Argemiro de Figueiredo, Líder do 
P.T.B. 

– Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, na forma do disposto no Regimento 
do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, indico 
o Senador João Arruda para integrar, como 
representante da União Democrática Nacional, a 
Delegação Brasileira à reunião daquela entidade a 
se realizar em Tóquio no corrente ano. 

Sala das Sessões, em 1º de julho de 1960. – 
Senador Daniel Krieger, Líder da U.D.N. 

– Senhor Presidente. 
Na ausência dos lideres do P.R. e do P.S.P., 

declaro que o meu nome estava fixado para 
representar os pequenos partidos na Conferência 
Interparlamentar que se realizará em Tóquio, êste 
ano. Se, porém, o Senador Attílio Vivacqua desejar 
dita representação, em tempo oportuno, farei 
substituir-me pelo mesmo. 

Atenciosas saudações 
A. de Novaes Filho, vice-líder do P.L. 
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com as 

indicações enviadas à Mesa designo os.  
Srs. Senadores Gaspar Velloso, Fausto Cabral,  
João Arruda, Novaes Filho e Rui Palmeira,  
êste como Vice-Presidente do Grupo Brasileiro  
para comporem a representação do Senado  
na Delegação do Congresso Nacional que 
comparecerá à Conferência da União 
Interparlamentar a realizar-se em Tóquio a 29 de 
setembro próximo vindouro. 

Determina ainda o Regimento do Grupo que 
para a representação de cada Casa seja designado 
um secretário, ouvida a Delegação. 

Assinada pela maioria da Delegação, a Mesa 
recebeu a indicação que vai ser lida. 

É lida a seguinte comunicação: 
Exmo. Sr. Senador Filinto Müller. M. D. Vice-

Presidente do Senado Federal. 
Nos termos do art. 32 do Regimento Interno da 

União lnterparlamentar, vimos exprimir a Vossa 
Excelência a conveniência da designação do Sr. 
Philadelpho Seal para Secretariar a Delegação do 
Senado à 49ª Conferência Interparlamentar a se 
realizar em Tóquio, de 29 de setembro a 7 de 
outubro do corrente ano. 

Senado Federal, (Brasília), 1º de julho de 
1960, Rui Palmeira. – Gaspar Valloso. – João 
Arruda. – Fausto Cabral. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
essa indicação, designo para Secretário da 
Delegação o Redator PL-3, Philadelpho Seal. 
(Pausa). 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
O SR. PRESIDENTE: – A matéria constante 

da Ordem do Dia está, tôda ela, com a discussão 
encerrada. A lista de comparecimento acusa a 
presença de 26 Srs. Senadores. 

Não há número para votações. Em tais 
condições, a votação fica adiada. 

Há oradores inscritos. Tem a palavra o nobre 
Senador Gaspar Velloso. 

O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr: 
Presidente, o jornal Última Hora, seção de São 
Paulo, dedica diàriamente duas páginas a assuntos 
relativos ao Estado do Paraná. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Recebi anteontem o referido periódico e li, 
com tristeza, que se tenta extinguir o Centro Previsor 
Meteorológico, sediado na cidade de Londrina, no 
meu Estado natal. 

Conhece o Brasil o prejuízo real, para a 
Nação, das geadas ocorridas na zona cafeeira do 
Paraná, no período de 1953-1954. Entretanto, para 
aquêles que desconhecem o montante em numerário 
com que o País amparou os lavradores atingidos 
pela inclemência do tempo, quero declarar em cifras 
redondas quanto custou. 

Os empréstimos aos lavradores da zona 
atingida pelas geadas, foi da ordem de dez bilhões 
de cruzeiros; quer dizer que êsses empréstimos 
efetuados pelo Banco do Brasil a Juros módicos e a 
longo prazo, representaram quase a décima parte do 
Orçamento da época. 

É bem de ver, Sr. Presidente, que os créditos 
foram conseguidos através da Carteira de Crédito 
Agrícola do Banco do Brasil, e esta, 
necessàriamente, recorreu à Carteira de Mobilização 
Bancária, isto é, os dez bilhões de cruzeiros foram 
emitidos. 

Notícias do meu Estado alertam a população 
da zona cafeeira sôbre possíveis geadas. Para que 
elas não causem dano à lavoura, devem ser 
previstas com a necessária antecedência, a fim de 
que os lavradores se munam dos recursos 
necessários – neblina ou névoa artificial. 

Essa calamidade atinge não os agricultores 
individualmente, não o Estado do Paraná 
pròpriamente, mas a economia cafeeiro, que hoje se 
confunde com a economia nacional. 

Nestas condições, Sr. Presidente, é deveras 
contristadora a noticia que recebo  
através do periódico citado, de que se  
pretende extinguir o Centro Prevísor  
Meteorológico da cidade de Londrina, Por isso, 
ocupo a tribuna do Senado, neste instante, a  
fim de alertar as autoridades competentes e apelar 
para o Sr. Ministro da Agricultura, nosso emi- 
 

nente colega, Sr. Barros Carvalho, no sentido de que 
não desampare os agricultores paranaenses, porque 
então estarão desamparados o Estado do Paraná e 
a economia nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais: 
oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Coimbra 
Bueno, para explicação pessoal. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sr Presidente,  
a rigor seria desnecessário retificar as palavras,  
que acaba de proferir o nobre Senador Francisco 
Gallotti, porque S. Exa. já se certificou de que –  
eu não empreguei a palavra "nocivo" – e nem  
dei o sentido que dela êle deduziu, do  
meu 1º discurso de hoje. Assim, quanto ao 
entendimento que. S. Ex.ª deu ás minhas palavras, 
gostaria de esclarecê-las, como venho fazendo no 
Senado há muitos anos e por coerência para comigo 
mesmo. 

Referia-me à equipe que cerca os 
administradores do País, seja ela qual fôr.  
Essa equipe está cansada por ser trintenária no  
uso, gôzo e até abuso do Poder Público. Precisa  
ser inovada. Êsse o sentido exato das  
minhas palavras. E o único meio que vejo capaz  
de mudá-la é trazer o Sr. Jânio Quadros,  
com pessoal renovado para inovar a atual  
equipe administrativa que já impera em Brasília e no 
Brasil. 

Não sou ingrato. Em todos os meus discursos, 
quando, abordei o problema da interiorização da 
Capital, ressaltei sempre que, em Goiás, devemos 
ser para sempre gratos ao atual Presidente da 
República, Sr. Juscelino Kubitschek, pela  
sua coragem invulgar de enfrentar o problema  
de Brasília. Está definido, em dezenas de  
discursos que aqui pronunciei, e mantarei êsse ponto 
de vista. Mas é que V. Exa. Sr. Senador  
Francisco Gallotti, interpretou num sentido, 
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quando eu o fazia, como sempre fiz, noutro. 
Não costumo responsabilizar um govêrno ou 

governante isolado, por erros e deficiências de 
gerações porque também pertenço ao clube dos ex-
governantes, por ter sido um dêles; sofri injustiças 
tremendas quando Governador do Estado de Goiás 
sobretudo por parte das equipes que circundam e 
sufocam a administração dêste País, quer estadual, 
quer federal. 

A diretriz das minhas palavras foi no sentido 
da mudança dos homens, que entendo já cansados. 
Todo mundo cansa. Quem fica trinta anos no mesmo 
lugar cansa. Não renova as idéias, não renova coisa 
alguma. 

Precisamos de um movimento renovador, para 
enfrentarmos o Brasil de Brasília, a etapa seguinte 
da instalação e funcionamento do Poder Público 
interiorizado. 

Todos nós em Brasília estamos passando 
dificuldades; nesta Casa e nas ruas desta Cidade. As 
reclamações vêm de todos os Partidos. Estamos 
sentindo necessidade de gente nova, de renovação 
de equipe, para tornarmos Brasília Capital de todos os 
brasileiros e não a terra de um grupo de brasileiros. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Entretanto, 
a gente nova que V. Ex.ª quer é contra Brasília. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Absolutamente. 
V. Ex.ª pode estar certo de que não existe  
ninguém contra Brasília. Brasília é fato consumado. 
Está instalada, apesar da oposição de alguns 
interessados. Acabei de chegar do Rio de Janeiro, 
onde notei, em alguns artigos da imprensa local, 
certo saudosismo. Não duvido nada – e posso  
desde já alertar o Senado e o País – que, em breve 
surgirá, nos grandes centros, uma campanha pela 
volta da Capital, transitòriamente, para o Rio de 
Janeiro.É um absurdo, uma sandice. Mas, como 
estamos habituados a tudo neste País, podemos  
 

esperar tal campanha que terá, por assim dizer, o 
efeito de uma bomba de festim. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Exa. dá 
licença para um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Se  

isso acontecer, não será por culpa da equipe 
cansada. Estivesse V. Ex.ª ontem aqui e veria 
quanta gente se manifestou contra Brasília. Não 
eram os cansados. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não estive 
presente à sessão de ontem. 

Os que condicionam o poder central, a equipe 
que atualmente assessora o Govêrno Federal é que 
está cansada. Brasília está exigindo nova equipe. 
Nós pretendemos trazê-la do Paraná, de São Paulo, 
do Rio Grande do Sul. Sangue nôvo para renovar o 
cansado. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Então foram 

os cansados que construíram Brasília? V. Ex.ª esta 
sendo contraditório. Haja vista o Sr. Jânio Quadros 
que exerce há vários anos atividades políticas. Se o 
fato de exercer atividade política cansa, então êle 
está cansado e cansado está V. Exa. que é Senador, 
foi Governador e lutou tanto por Brasília. V. Ex.ª não 
pode exaltar o Presidente Juscelino Kubitschek, 
manifestando desaprêço pelas forças políticas que o 
apoiam. (Muito bem). Então, nós, os Senadores da 
República, que apoiamos o Presidente da República 
estamos cansados? Nós prestigiamos o Sr. Juscelino 
Kubitschek porque acreditávamos que faria um bom 
govêrno. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E fêz. 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Fêz um grande 
govêrno: realizou Brasília. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – S. Ex.ª 
prometeu, na sua campanha, lutar contra as fôrças 
que são ativas, mas pelo desenvolvimento do Brasil, 
lutar contra o sub-desenvolvimento do povo brasileiro 
e trazer a Capital para o interior do País, dentro da 
bandeira da legalidade democrática em que foi eleito. 
E foi eleito contra as fôrças que são ativas, mas são 
cansadas e queriam o golpe... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Golpe é assunto 
trazido à baila por V. Ex.ª. Não falei em golpe. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – As fôrças 
políticas estão cansadas. Estão vigilantes e querem 
um govêrno que continue a obra do desenvolvimento 
econômico do Brasil. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem! 
O SR. COIMBRA BUENO: – Dê às suas 

palavras o sentido que V. Ex.ª entender ser o melhor. 
O que disse e repito, é que a equipe administrativa 
que assessora os últimos Presidentes da República 
está cansada. O resto, são deduções tiradas por 
Vossa Excelência. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – V. Ex.ª falou 
claramente em fôrças políticas e em Senadores. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª se 
equivoca. Falei em equipe administrativa que 
assessora os Presidentes da República. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – V. Ex.ª está 
generalizando. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Estou, e desde o 
início de minhas palavras. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Os 
Ministérios do Sr. Juscelino Kubitschek estão sendo, 
continuamente, ocupados por Deputados e Senado-  
 

res. S. Ex.ª aproveitou valores novos. 
O SR. JARBAS MARANHÃO: – As equipes 

administrativas são quase tôdas novas, não são mais 
aquelas que trabalharam no último govêrno do Sr. 
Getúlio Vargas ou na administração do Sr. Café 
Filho. Tem havido renovação das elites 
administrativas. 

O SR. PAULO FENDER: – Considero muito 
eficiente a equipe que assessora o Sr. Presidente da 
República. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Govêrno eficiente e 
realizador tem sido o do Sr. Juscelino Kubitschek. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Quando V. 

Ex.ª fala em renovação, em homens cansados, quer 
dizer que o Sr. Jânio Quadros é um homem 
repousado, descansado, pois, apesar de eleito 
Deputado Federal a 3 de outubro de 1958, até hoje 
não compareceu ao Congresso Nacional para tomar 
parte nas discussões e debates dos grandes 
problemas nacionais, não cumprindo as suas 
obrigações. 

O SR. COIMBRA BUENO: – O Sr. Jânio 
Quadros está empenhado numa campanha de 
âmbito nacional, num País cuja extensão V. Exa. 
bem conhece. O Sr. Juscelino Kubitschek, antes de 
ser eleito Presidente, andou pelo País todo e estêve 
até na Europa. Aliás, andou antes e depois do pleito 
e julgo que fêz muito bem em assim proceder. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O Sr. 
Juscelino Kubitschek foi à Europa depois de eleito, 
antes da posse. Antes do pleito, estêve nos rincões 
mais longínquos do Brasil sentindo nossos problemas. 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Não estou 
condenando o Sr. Juscelino Kubitschek, mas o nobre 
colega há de convir que os partidos cansam e 
envelhecem com o poder. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – A vida é 
assim mesmo, mas o espírito e o patriotismo jamais 
cansam, os ideais políticos nunca fenecem. Os 
verdadeiros patriotas jamais se cansam de servir à 
Pátria. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Ex.ª há de 
convir que a essência da democracia é a renovação. 
E o Brasil não é exceção. É a pura verdade. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Então 
renunciemos todos aos nossos mandatos. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Incoerência não 
há nas minhas palavras. Podemos apanhar os 
exemplares do Diário do Congresso e ler, desde o 
dia em que nos instalamos em Brasília, os 
discursos pronunciados pelos ilustres membros do 
Partido de V. Exa. Estão cheios de reclamações. 
Até hoje, não fiz qualquer reclamação em Brasília. 
Enfrentamos todos, é verdade, uma série de 
dificuldades, mas muito maiores foram as de 
Goiânia, quando mudamos a capital do meu Estado 
para aquela cidade. As reclamações feitas da 
tribuna do Senado quanto a alojamento e outras 
deficiências de Brasília são injustas. Mudamos a 
Capital há pouco mais de dois meses e, quaisquer 
que fôssem as circunstâncias em que se fizesse tal 
transferência, teríamos de passar por muitos 
percalços. 

Dou, entretanto, outro sentido às reclamações 
de Vossas Excelências. Elas se prendem às 
deficiências administrativas verificadas em tôrno da 
construção de Brasília. Está no íntimo de cada um, mas 
por conveniência política, é claro que os Srs. 
Senadores não vão proclamar sua insatisfação, da 
tribuna do Senado sob êsse ângulo, que é o real. Como  
 

sou oposicionista, não há inconveniente algum em 
que eu o faça. Êsses reparos não atingem a pessoa 
do Sr. Juscelino Kubitschek, que tomou, 
corajosamente, a iniciativa de levar essa obra 
avante, mas atingem em cheio aquêles que 
realizaram mal suas determinações. 

V. Exas. têm criticado o funcionamento de 
Brasília, sob vários ângulos, todos, porém, ligados a 
deficiências administrativas. Não sou eu quem tem 
feito essas críticas e não as formulo porque recordo 
as dificuldades que enfrentei em Goiânia e que aqui 
se repetem. Estão aos nossos olhos, à luz do sol, 
algumas são razoáveis, mas muitas outras aqui 
resultam, sem dúvida, de sérias deficiências da 
administração que assessora o Govêrno nesta Capital. 

Daí porque, propugno pela renovação de 
valores. É perfeitamente democrática, e da essência 
do regime, que se faça essa renovação, que se 
deseje a vinda de sangue nôvo, mormente quando 
há um grupo que ocupa o Poder há decênios. Seria 
interessantíssimo para o País justamente às 
vésperas da implantação do primeiro período 
governamental na Nova Capital, no planalto Central 
do Brasil, que houvesse tal renovação. 

Para alcançar êsse objetivo, a primeira medida 
a adotar-se, sem dúvida alguma, deve ser a 
renovação de muitos em Brasília, para que, com 
sangue nôvo, possamos enfrentar os problemas 
novos que aí estão a desafiar a capacidade 
organizadora e planejadora dos homens 
responsáveis pela Administração Pública brasileira. 

Precisamos reformar essa administração e 
organizar o planejamento econômico e social do 
Brasil, mas em têrmos de qüinqüênios ou decênios. 
É problema que ainda não foi encarado, até o 
presente momento. 

V. Exas. me desculpem se já  
estão no Poder há muitos decênios,  
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a verdade é que essas idéias vão ficando para 
amanhã. 

Êsse o sentido que dou ao cansaço do 
exercício ininterrupto do Poder. É fenômeno natural, 
em todos os regimes, e constitui a razão maior da 
queda dos de exceção. Tôdas as ditaduras, ao fim 
de vinte, trinta ou mais anos, tendem a ficar 
cansadas, e acabam caindo por terra. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Não estamos 
em ditadura. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sim. Estamos 
em regime presidencialista que sofre, até certo 
ponto, as mesmas restrições. As suas equipes 
administrativas também ficam cansadas e cansada 
está a que cerca o Govêrno atual, incapacitada de 
resolver problemas cujas soluções são reclamadas 
por todos os partidos, e sobretudo pelo Supremo 
Magistrado da Nação. 

Desejar, aqui em Brasília, injeções de sangue 
nôvo, sem dúvida alguma, é desejo alto, condizente 
com o regime e com a luta que, há 21 anos, venho 
mantendo, em prol da interiorização da Capital. 

Como mudancista de primeira hora, considero-
me também responsável pela transferência da 
Capital, e assumo a responsabilidade da ação que, 
nesse sentido, desenvolvi nesta Casa ou fora dela. 

Assim como lutei por Brasília, durante todo êste 
período governamental, prestigiando o Govêrno em 
tudo o que estava ao meu alcance, lutarei 
sinceramente pela renovação democrática da equipe 
administrativa que assessora o Poder Público Federal. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Exa. é 
apenas contra a equipe? Se, pela Constituição, 
houvesse possibilidade de reeleição do Presidente 
Juscelino Kubitschek, V. Ex.ª votaria nêle? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Digo  
alto e bom som: se a Consti-  
 

tuição brasileira permitisse a renovação do 
mandato do atual Presidente da República, nem V. 
Ex.ª como situacionista, nem eu, como 
oposicionista, fazendo frente única nêste País, e 
ainda que todos os partidos a fizessem para apoiar 
outro candidato, conseguiríamos vencer o Sr. 
Juscelino Kubitschek. Se possível, S. Ex.ª seria, 
indubitàvelmente, reeleito Presidente da República. 
Mas, a Constituição Brasileira não permite essa 
renovação. De sorte que o assunto não deveria nem 
ser tocado nesta Casa do Parlamento Nacional. 
Juramos defender a Constituição, portanto, a 
hipótese, de modo algum deve ser levantada no 
Senado. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Isto prova 
que o povo não está cansado do Presidente 
Juscelino Kubitschek e reelegeria o candidato do 
meu Partido. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Está cansado do 
cansaço do seu partido no Poder por decênios a fio. 
O Sr. Presidente da República está muito distanciado 
do seu Partido. S. Exa. seria reeleito, não como 
pessedista mas como Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, criador e realizador de Brasília. Tanto isto é 
verdade que o PSD não vai eleger o futuro 
Presidente da República e nem tem candidato 
próprio, isto é, do partido. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Só  
depois das eleições saberemos. V. Ex.ª ainda não é 
profeta. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Mas posso fazer 
previsões. É da democracia e do regime. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – É uma 
opinião pessoal. Falaremos depois que o Superior 
Tribunal Eleitoral indicar o vencedor. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não fiz mais do 
que ressaltar minha opinião pessoal. 
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O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com prazer. 
O SR. RUI CARNEIRO: – Pelo que acaba de 

declarar, V. Exa. considera o Presidente Juscelino 
Kubitschek o político de maior popularidade, hoje no 
Brasil. Só dêste modo poderia ter o prestígio que V. 
Exa. lhe atribui, não é verdade? Pelas suas 
realizações governamentais, pelo seu dinamismo e 
pelos seus empreendimentos, nestes quatro  
anos, Juscelino Kubitschek, é na realidade, uma  
grande figura, que merece os aplausos do povo 
brasileiro. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pela execução 
de Brasília, êle o merece... 

O SR. RUY CARNEIRO: – É sua grande obra. 
O SR. COIMBRA BUENO: – ...e por outras 

mais. 
O SR. RUI CARNEIRO: – Furnas, Três 

Marias, a estrada Belém-Brasília constituem 
realizações verdadeiramente grandiosas. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não há 
incoerência alguma entre o que disse e repito a V. 
Ex.ª. Não atribuo a S. Exa. pessoalmente, como a 
nenhum político a soma de erros provocados ou 
praticados nas suas ilhargas. É um mal dêsse País 
jogar nas costas dos governantes do momento a 
responsabilidade por todos os atos praticados pelas 
equipes administrativas. Já fui Governador e senti na 
própria carne a responsabilidade de todos os atos 
praticados pelas equipes administrativas. Bato-me 
pela sua renovação e é êste o modo prático, correto 
e democrático que vejo para renovar essa equipe 
incrustrada no Poder. A tal ponto que, há pouco 
quando debatia o caso da COFAP. 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exa. não tem 
razão. A COFAP, na realidade, é um mal necessário. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Tolerado na 
democracia brasileira porque, em todos os países 
que sofreram as conseqüências da guerra órgãos 
iguais a êsse não existem mais. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Ainda ontem o 
Senador Daniel Krieger, Líder da Bancada de V. 
Exa., figura respeitável, homem de grande espírito 
público – é meu adversário, mas exalto com prazer 
suas qualidades, fazendo-lhe justiça – lamentou que 
o Senado e a Câmara não tivessem número para 
votar a lei que prorroga a vigência da COFAP, 
porque, neste momento, sua permanência é uma 
necessidade. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Respeito a 
opinião pessoal do nobre Senador Daniel Krieger. 

O SR. RUY CARNEIRO: – É também a minha 
opinião e de quase todo o Senado. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Mas V. Ex.ª há 
de convir comigo: o nobre colega vive em contato 
com os problemas econômicos e sabe que o Brasil 
não deve querer dar exemplo a outras Nações 
civilizadas, mantendo êsse órgão anacrônico. Os 
países que sofreram duramente as conseqüências 
da guerra já aboliram tais órgãos há mais de um 
decênio; foram abolidos como excrescência e como 
intervenção indébita e caótica do Poder Público na 
iniciativa privada, nos centros de produção, junto aos 
produtores e consumidores. Logo, não há de ser o 
Brasil, com a difícil situação que atravessa, sobretudo 
de ordem cambial e financeira, que irá dizer ao mundo 
inteiro que estamos certos com essa COFAP e outros 
órgãos, principais responsáveis pelos nossos 
desajustes. O resultado aí está. A crise que atra-  
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vessamos no momento é, sem dúvida, um dos 
resultados dessa intervenção indébita. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permita-me V. Ex.ª 
mais um aparte. Não aparteei antes porque o 
Regimento não o permite. 

Entretanto, desejo declarar que não estou de 
acôrdo com V Ex.ª e acredito que assim pensa a 
maioria do Senado. Não defendo a COFAP, não 
possuo procuração para isso, mas considero 
necessária a sua permanência. Do contrário, a 
ganância desenfreada será muito maior. 

O SR COIMBRA BUENO: – Entendo que a 
ganância desenfreada utiliza-se da COFAP para 
fazer mal ao povo. V. Ex.ª assistiu no Parlamento a 
inúmeras denúncias de entendimentos subterrâneos 
havidos com membros da COFAP e das COAPS 
sobretudo na indústria farmacêutica. Cito ainda o 
caso do feijão, que por culpa de um acôrdo dentro da 
COFAP, deu origem à sua crise no ano passado, que 
elevou artificialmente o preço do produto de Cr$ 
700,00 para Cr$ 2.600,00 porque os especuladores 
tinham costa quente, souberam manobrar um órgão 
público, de exceção, no sentido de seus interêsses 
escusos. 

O SR RUY CARNEIRO: – Foi um êrro. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Êrro, não; 

malandragem na administração, coisa muito 
diferente. 

O SR RUY CARNEIRO: – Estão em curso 
inquéritos a respeito. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Exa. sabe que 
êsses inquéritos ficam por aí, e, enquanto isso o 
povo agüenta com as conseqüências e todos com as 
crises no País. 

O SR RUY CARNEIRO: – Meus apartes  
têm o escopo de fazer V. Ex.ª ciente de que  
nem todo o Senado estava de acordo com os pon-  
 

tos de vista de V Ex.ª e com a agressão violenta que 
faz a êsse órgão do Govêrno. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não agrido a 
ninguém; estou procurando evidenciar no Brasil – 
que as COFAPS – não têm lugar nas democracias 
evoluídas. 

O SR RUY CARNEIRO: – Perdão! Retifico:  
com o ataque violento e veemente, como V. Ex.ª 
gosta de falar, com entusiasmo, contra êsses órgãos 
do Govêrno. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Faço-o com 
esperança, porque é um princípio errôneo o que está 
sendo adotado. Acho que é uma intervenção odiosa, 
um anacronismo dentro do regime brasileiro; para 
manter pessoal, muitas outras medidas poderiam ter 
sido adotadas. Mas manter um organismo de guerra 
total só por não ter o que fazer do pessoal da 
COFAP é um absurdo. Não estamos aparelhados 
para manter tais órgãos. 

Sr Presidente, volto ao assunto que me trouxe 
à tribuna. Entendo ter estabelecido, perfeitamente, a 
coerência das minhas palavras nos discursos que 
aqui pronunciei relativamente à construção de 
Brasília; mas mantenho meu ponto de vista de que a 
atual "entourage" que não se renovou nos últimos 
trinta anos, deve estar muito cansada e desiludida de 
tudo e de todos, pois um tempo tão longo de 
exercício cansa, seja num regime democrático seja 
num ditatorial. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – A equipe se 
renovará com a eleição do Marechal Lott. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Depois de trinta 
anos a aposentadoria compulsória é a regra. 
Estamos, portanto, pedindo aposentadoria à base de 
uma eleição, para inovar com Jânio Quadros e iniciar, 
em Brasília, em 1961, com a graça de Deus, com 
gente nova, idéias novas, novos rumos e novos tem-  
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pos para o esperançado povo brasileiro. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 

inscrito. 
Não havendo número para prosseguimento 

dos trabalhos, dou por encerrada a sessão, 
marcando para a próxima segunda-feira a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Resolução nº 35, de 1960, de autoria da 
Comissão Diretora, que nomeia Jairo Brasiliano da 
Costa, Wilson Menezes Pedrosa e Roberto 
Diácupulos para os cargos de Ajudante de Almoxarife, 
padrão PL-7, criados pela Resolução nº 24-60. 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Resolução nº 36, de 1960, de autoria da 
Comissão Diretora, que nomeia Dalva Bastos para o 
cargo de Enfermeira, padrão PL-7, criado pela 
Resolução nº 24-60. 

3 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Resolução nº 37-60, de autoria da Comissão 
Diretora, que nomeia Ferix Antônio Orro e outros 
para cargos de Guarda de Segurança do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, criados pela 
Resolução número 24-60. 

4 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Lei do Senado nº 11, de 1956, de autoria 
do Sr. Attílio Vivacqua e outros Srs. Senadores, que 
cria o Serviço Nacional de Irrigação e de Solos 
Agrícolas e dá outras providências, tendo Pareceres, 
sob números 229 a 233, das Comissões: de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; de 
Serviço Público Civil, favorável, com a Emenda que 
oferece, sob nº 1. (CSPC); de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, favorável; de 
Economia, favorável; de Finanças, favorável, com as 
Emendas que apresenta, sob ns. 2 a 8 (C.F.). 

5 – Votação, em discussão  
única, da Redação Final do Projeto de Re-  
 

solução nº 34, de 1960, que nomeia Luciano Vieira 
para o cargo de Médico, padrão PL-3 criado pela 
Resolução nº 24, de 1960 (redação oferecida  
pela Comissão Diretora em seu Parecer nº 234, de 
1960). 

6 – Votação, em discussão única do Projeto  
de Resolução nº 38, de 1960, de autoria Comissão 
Diretora, que concede exoneração a Alexandre 
Rachid José Pedro, do cargo de Auxiliar  
Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

7 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Resolução nº 33, de 1960, que nomeia Edson 
Ferreira Afonso, René Nunes, Geraldo Magela de 
Melo Mourão e Walter Orlando Barbosa Leite para os 
cargos de Oficiais Auxiliares da Ata, criados pela 
Resolução nº 24, de 1960. 

8 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 344, de 1960, do Sr. Senador 
Jefferson de Aguiar, solicitando a inclusão em Ordem 
do Dia, nos têrmos do art. 171, nº I, letra a, do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei da Câmara nº 
333, de 1952, que dispõe sôbre a participação do 
trabalhador nos lucros da emprêsa. 

9 – Continuação da primeira discussão do 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que dispõe 
sôbre a franquia postal-telegráfica para os Partidos 
Políticos Nacionais (apresentado pelo Senador 
Caiado de Castro), tendo pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça: 1º Parecer – nº 133, de 
1959, pela inconstitucionalidade do projeto; 2º 
Parecer – nº 575, de 1959, pela constitucionalidade 
do substitutivo oferecido em Plenário, exceto quanto 
ao parágrafo único do seu artigo 1º, e, quanto ao 
mérito, pela sua inconveniência (com voto em 
separado do Senador Lima Guimarães) – parecer 
aprovado na sessão de 29-10-59, no tocante  
ao aspecto constitucional da matéria; da Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas  
nº 576, de 1959, favorável ao substitutivo, com  
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a Emenda que oferece de nº 2; da Comissão de 
Finanças, número 577, de 1959, contrário aos artigos 
5º a 9º do substitutivo e ao item a da Emenda nº 2; 
favorável ao item b da Emenda nº 2; deixa de se 
pronunciar sôbre os arts. 1º a 4º do substitutivo, 
declarando escapar o assunto à sua competência e 
apresenta nova Emenda sob nº 3. 

Nota: Projeto retirado da Ordem do Dia  
na sessão de 9-11-1959, a requerimento do Sr. 
Senador Francisco Gallotti, para audiência do 
Ministro da Viação e Obras Públicas (diligência já 
cumprida). 

10 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
40, de 1959, que reverte ao serviço ativo da Marinha 
os militares que passaram à inatividade por fôrça do 
Decreto número 19.700, de 12 de fevereiro de 1931 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em 
seu Parecer nº ... de 1960). 

11 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 63, de 1957, que proíbe durante cinco 
anos a exportação de couros de animais silvestres 
mamíferos, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 196 
a 198, de 1958, das Comissões de Constituição e 
Justiça; de Economia e de Finanças. 

12 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 1958 (nº 3.154, de 1957, na 
Câmara dos Deputados), que modifica o item I do 
art. 3º da Lei nº 2.656, de 26 de novembro de 1955, 
que dispõe sôbre subvenção às Associações Rurais 
Municipais, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 236 
a 238, de 1960) das Comissões de Constituição e 
Justiça; de Economia e de Finanças. 

13 – Discussão única do Projeto  
de Lei da Câmara nº 176, de 1959 (número  
3.052, de 1957, na Câmara dos Deputados),  
que autoriza o Poder Executivo a abrir,  
pelo Ministério da Agricultura, o crédito  
 

especial de Cr$ 150.000.000,00 destinado ao 
combate ao câncro cítrico nos Estados de São 
Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 244, de 1960, da Comissão de 
Finanças. 

14 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 82, de 1959 (número 3.495-57, na 
Câmara) que concede personalidade jurídica e 
autonomia administrativa ao Instituto Joaquim 
Nabuco, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 239 a 
241-60) das Comissões: de Constituição e Justiça, 
de Educação e Cultura e de Finanças. 

15 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 150, de 1959 (número 848, de 1959, na 
Câmara) que retifica o artigo 1º da Lei nº 3.156, de 
24 de maio de 1957, que concede pensão especial a 
Beatriz e Arminda Ferreira Lucas, tendo Pareceres 
(ns. 242 e 243, de 1960) das Comissões de 
Constituição e Justiça, favorável; de Finanças, 
contrário. 

16 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara n 36, de 1960 (número 1.492, de 1960, na 
Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 130.000.000,00 para atender às despesas 
com a manutenção do Restaurante Central dos 
Estudantes, tendo Parecer Favorável, sob nº 245, de 
1960, da Comissão de Finanças. 

17 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 39, de 1960, que suspende a execução da Lei nº 
3.470, de 28 de novembro de 1958, no que se refere 
ao impôsto de renda sôbre os vencimentos dos 
magistrados (projeto oferecido pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão do seu 
Parecer nº 235, de 1960). 

18 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 37, de 1959, de autoria do Sr.  
Senador Lobão da Silveira, que altera a Lei nº  
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3.431, de 18 de julho de 1958, que constituiu  
o Estabelecimento Rural do Tapajós, tendo 
Pareceres Favoráveis, sob ns. 246 a 248,  
de 1960, das Comissões de Constituição e  
 

Justiça; de Serviço Público Civil e de  
Finanças. 

Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 
minutos. 

 



81ª SESSÃO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 4 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR GILBERTO MARINHO 
 

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

Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Mendonça Clark. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Novaes Filho. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Ary Vianna. 
Paulo Fernandes. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Moura Andrade. 
Taciano de Mello. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. – (19). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 19 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

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

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

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

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício 

 
Da Câmara dos Deputados nº 248, de 1960, 

encaminhando autógrafo do seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 4, DE 1960 

 
Aprova a decisão do Tribunal de Contas, 

denegatória ao registro do têrmo de contrato 
celebrado entre o Ministério da Educação e Cultura e 
I.B.M. World Trade Corporation, para locação de 
máquinas elétricas de contabilidade e estatística. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovada a decisão do Tribunal de 

Contas denegatória ao registro do têrmo de contrato 
celebrado em 12 de dezembro de 1958, entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a I.B.M. World 
Trade Corporation, para locação de máquinas 
elétricas de contabilidade e estatística. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, 
Pernambuco é uma terra que ama e exalta sempre 
os homens de inteligência. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Centro universitário que se acompanha das 
melhores e mais fulgurantes tradições nos  
quadros nacionais, a gente pernambucana  
estimula, dá todo seu apoio e segue, sempre, com 
comovida admiração, os homens de inteligência  
que se esforçam em busca de ilustração e  
de cultura. Esta tem sido, em todos os tempos, uma 
das facetas primordiais da gente heróica dos 
Guararapes. 

Daí por que a minha terra se encontra  
de luto, entristecida, lamentando a grande perda  
que acaba de sofrer com o falecimento de um de 
seus poetas mais brilhantes e jovens, Carlos  
Penna Filho, vítima de um tremendo desastre de 
automóvel. 

Para salvar-lhe a vida, Pernambuco 
movimentou todos os recursos, porque ninguém se 
conformava em ver desaparecer aquêle jovem poeta 
de tanta sensibilidade, de versos tão cheios de 
beleza e de cânticos e hinos tão maviosos à terra e à 
gente pernambucana. 

Sr. Presidente, Carlos Penna Filho foi um 
moço da maior sensibilidade, e embora de aparência 
quase humilde, revelou-se poeta de alto estilo. No 
comêço da vida já havia editado, para honra da 
inteligência de Pernambuco, três magníficos livros de 
versos e já se preparava para entregar ao público de 
sua terra e do Brasil outro livro, enfeixando os 
magníficos trabalhos da sua inspiração, da sua 
inteligência e da sua sensibilidade artística. 

Sr. Presidente, como homem de Pernambuco, 
solidarizo-me desta tribuna, com os justos 
sentimentos de pesar do povo do meu Estado, 
lamentando que tão jovem ainda, desapareça um 
poeta das grandes possibilidades, do talento e da 
beleza literária de Carlos Penna Filho. (Muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem  
a palavra o nobre Senador Mendon- 
 

ça Clark, segundo orador inscrito. 
S. Exa. não está presente. 
Não há mais orador inscrito. 
Continua a hora do Expediente. 
O SR. PAULO FERNANDES: – Peço a 

palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PAULO FERNANDES (*): – Senhor 

Presidente, de uns anos a esta data, como é do 
conhecimento de todos os Senhores Senadores, tem  
havido no País um movimento em favor do 
associativismo rural. Nos últimos 6 anos, para ser 
mais preciso, foram fundadas no Brasil inúmeras 
entidades ruralistas municipais que se reuniram, por 
sua vez, em federações, com a cúpula geral da 
Confederação Rural Brasileira. 

Esse movimento, Sr. Presidente, prestigiado 
pelo govêrno que o iniciou, ainda à época do então 
Ministro da Agricultura Dr. João Cleofas, vem 
colhendo os melhores resultados. É fácil verificarmos 
que a arregimentação das classes rurais do País tem 
o alto sentido de promover o desenvolvimento da 
agricultura nacional, de vez que o nosso rurícola, 
pela natureza de suas funções, é um homem 
segregado, afastado até mesmo das mais 
comezinhas práticas progressistas da agricultura, 
sem que a êle chegue sequer a ação governamental 
exercida através das Secretarias de Agricultura dos 
diversos Estados, e do próprio Ministério. 

A reunião dos homens do campo nessas 
associações rurais, muito embora encontrasse, de 
início, grandes dificuldades na sua implantação e 
desenvolvimento, pelo próprio temperamento do 
rurícola – como disse, homem afastado de um 
convívio social mais intenso – graças à ação  
governamental, a partir daquele momento, e à ação 
dessas entidades de classe. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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vem recebendo, de certo modo, um amparo que se 
reflete no desenvolvimento de práticas rurais mais 
amadurecidas. 

A verdade, Sr. Presidente, é que a criação 
dessas entidades ruralistas verificou-se através do 
amparo oficial, com subvenções e, mesmo, de 
legislação específica, que determinava, consignasse 
o Orçamento da República, anualmente, um mínimo 
de oito milhões de cruzeiros para distribuição entre 
elas. 

Nos últimos tempos, entretanto, por fôrça de 
medidas de ordem geral adotadas pelo Ministério da 
Fazenda, as verbas destinadas pelo Poder 
Legislativo a essas entidades vêm sendo suprimidas 
ou reduzidas. Ainda no exercício passado foram 
entregues apenas cinqüenta por cento das 
subvenções consignadas no Orçamento da 
República e o restante era «Restos a pagar» deveria 
ter sido entregue naquela data às entidades rurais 
que se basearam, em seus orçamentos, nas 
disponibilidades com que contavam do auxílio oficial. 
Até o momento o Ministério da Fazenda não 
providenciou o pagamento dessas subvenções. 

Acaba de me chegar às mãos uma 
reclamação de entidade das mais prestigiosas do 
meu Estado – a Associação Rural Sul-Fluminense, 
sediada no Município de Barra do Pirai – que 
realizará no próximo domingo a sua 14ª Exposição 
Agro-Pecuária-Industrial do Sul do Estado do Rio. 
Esta Associação se vê a braços com uma crise 
tremenda, de vez que o numerário com que contava 
por parte do Govêrno Federal, até o momento não 
lhe foi entregue. 

Daí porque, correspondendo à solicitação que 
me chegou às mãos, neste momento, ocupo a 
Tribuna para dirigir a S. Ex.ª, o Sr. Ministro  
da Fazenda, apêlo caloroso não só em benefício  
das Associações Rurais do Estado  
do Rio, particularmente da Associação Rural 
 

Sul-Fluminense, como em nome de tôdas as 
Associações Rurais do meu País que se  
debatem dentro de grave crise, por  
falta das subvenções oficiais que não lhes  
vêm sendo entregues nos últimos tempos,  
como era de obrigação que o fôssem. (Muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. (Pausa). 

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
O SR. PRESIDENTE: – Há na  

Casa apenas 19 Srs. Senadores. Deixam  
de ser apreciadas as matérias em fase de  
votação. 

Passa-se às matérias em discussão. 
 
Continuação da primeira discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 7, de 1959, que dispõe sôbre a 
franquia postal-telegráfica para os Partidos Políticos 
Nacionais (apresentado Pelo Senador Caiado de 
Castro); tendo Pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça: 1º Parecer – número 133, de 
1959, pela inconstitucionalidade do Projeto; 2º 
Parecer – nº 575, de 1959, pela constitucionalidade 
do substitutivo oferecido em Plenário, exceto quanto 
ao parágrafo único do seu artigo 1º, e, quanto ao 
mérito, pela sua inconveniência (com voto em 
separado do Senador Lima Guimarães – parecer 
aprovado na sessão de 29-10-1959, no tocante ao 
aspecto constitucional da matéria); da  
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, nº 576, de 1959, favorável ao substitutivo, 
com a Emenda que oferece de nº 2; – da  
Comissão de  Finanças, número 577, de 1959, 
contrário aos arts. 5º a 9º do substitutivo e ao item 
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«a» da Emenda nº 2; favorável ao item «b» da 
Emenda nº 2; deixa de se pronunciar sôbre os arts. 
1º a 4º do substitutivo, declarando escapar o assunto 
à sua competência e apresenta nova Emenda sob nº 
3. 

 
NOTA – Projeto retirado da Ordem do Dia na 

secado de 9-11 de 1959, a requerimento do Sr. 
Senador Francisco Gallotti, para audiência do 
Ministro da Viação e Obras Públicas (diligência já 
cumprida). 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão anterior 
houve requerimento de retirada do projeto da Ordem 
do Dia, que deixou de ser votado por falta de 
número. 

A discussão fica em suspenso. 
 
Discussão única da Redação Final das 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
40, de 1959, que reverte ao serviço ativo da Marinha 
os militares que passaram à inatividade por fôrça do 
Decreto nº 19.700, de 12 de fevereiro de 1953, 
(redação oferecida pela Comissão de Relação em 
seu Parecer nº ...., de 1960). 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 63, de 1957, que proíbe durante cinco 
anos a exportação de couros de animais  
silvestres mamíferos, tendo Pareceres Favoráveis, 
sob ns. 196 a 198, de 1958, das Comissões  
de Constituição e Justiça e de Economia e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a Mesa um 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 350, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 274, letra d, do Regimento 

Interno, requeiro a audiência do Sr. Ministro da 
Agricultura sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 63, 
de 1957. 

Sala das Sessões, 4 de julho de 1960. – 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Por falta de número, 
fica adiada a votação do requerimento. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 7, de 1958 (número 3.154, de 1957, na Câmara 
dos Deputados), que modifica o item I do art. 3º da 
Lei nº 2.656, de 26 de novembro de 1955, que 
dispõe sôbre subvenção às Associações Rurais 
Municipais, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 236 
a 238, de 1960) das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Economia e de Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 176, de 1959 (nº 3.052, de 1957, na Câmara dos 
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 150.000.000,00, destinado ao combate ao 
cancro cítrico nos Estados de São Paulo, Pa- 
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raná, Mato Grosso e Goiás; tendo Parecer 
Favorável, sob nº 244, de 1960, da Comissão de 
Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

82, de 1959 (nº 3.495-57, na Câmara) que concede 
personalidade jurídica e autonomia administrativa ao 
Instituto Joaquim Nabuco, tendo Pareceres 
Favoráveis (ns. 239 a 241-60) das Comissões: de 
Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de 
Finanças. 

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

a discussão.(Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 150, de 1959 (nº 848, de 1959, na Câmara) que 
retifica o art. 1º da Lei nº 3.156, de 24 de maio de 
1957, que concede pensão especial a Beatriz e 
Arminda Ferreira Lucas, tendo Pareceres (ns. 242 e 
243, de 1960) das Comissões: de Constituição e 
Justiça, favorável; de Finanças, contrário. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 

Discussão única do Projeto Lei da Câmara  
nº 36, de 1960 (nº 1.492, de 1960, na Câmara)  
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura o crédito  
especial de Cruzeiros 130.000.000,00 para atender 
às despesas com a manutenção do Restaurante 
Central dos Estudantes, tendo Parecer  
Favorável, sob nº 245, de 1960, da Comissão de 
Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

39, de 1960, que suspende a execução da Lei nº 
3.470, de 28 de novembro de 1958, no que se refere 
ao impôsto de renda sôbre os vencimentos dos 
magistrados (projeto oferecido pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer nº 235, de 1960). 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 37, de 1959, de autoria do Sr. Senador 
Lobão da Silveira, que altera a Lei número  
3.431, de 18 de julho de 1958, que constituiu  
o Estabelecimento Rural do Tapajós,  
tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 246  
a 248, de 1960, das Comissões de Cons- 
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tituição 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. 
A votação fica adiada por falta de número. 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. Designo para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Votação em discussão única do Projeto de 

Resolução nº 35, de 1960, de autoria da Comissão 
Diretora, que nomeia Jairo Brasiliano da Costa, 
Wilson Menezes Pedrosa e Roberto Diácupulos para 
os cargos de Ajudante de Almoxarife, padrão PL-7, 
criados pela Resolução nº 24-60. 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Resolução nº 36, de 1960, de autoria da 
Comissão Diretora, que nomeia Dalva Bastos para o 
cargo de Enfermeira, padrão PL-7, criado pela 
Resolução nº 24-60. 

3 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Resolução nº 37-60, de autoria da Comissão 
Diretora, que nomeia Ferix Antônio Orro e outros 
para cargos de Guarda de Segurança do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, criados pela 
Resolução número 24-60. 

4 – Votação, em primeira discussão, do Projeto 
de Lei do Senado nº 11, de 1956, de autoria do Sr. 
Attílio Vivacqua e outros Srs. Senadores, que cria o 
Serviço Nacional de Irrigação e de Solos Agrícolas e 
dá outras providências, tendo Pareceres, sob 
números 229 a 233, das Comissões: de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade; de Serviço  
Público Civil, favorável, com a Emenda que ofe- 
 

rece, sob nº 1 (CSPC); de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, favorável; de 
Economia, favorável; de Finanças, favorável,  
com as Emendas que apresenta, sob ns. 2 a 8  
(C.F.). 

5 – Votação, em discussão única, da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 34, de 1960, que 
nomeia Luciano Vieira para o cargo de Médico, 
padrão PL-3 criado pela Resolução nº 24, de 1960 
(redação oferecida pela Comissão Diretora em seu 
Parecer nº 234, de 1960). 

6 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Resolução nº 38, de 1960, de autoria da 
Comissão Diretora, que concede exoneração a 
Alexandre Rachid José Pedro, do cargo de Auxiliar 
Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

7 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Resolução nº 33, de 1960, que nomeia Edson 
Ferreira Afonso, René Nunes, Geraldo Magela de 
Melo Mourão e Walter Orlando Barbosa Leite para os 
cargos de Oficiais Auxiliares da Ata criados pela 
Resolução nº 24, de 1960. 

8 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 344, de 1960, do Sr. Senador 
Jefferson de Aguiar, solicitando a inclusão em  
Ordem do Dia, nos têrmos do art. 171, nº I,  
letra a, do Regimento Interno, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 333, de 1952, que dispõe sôbre a 
participação do trabalhador nos lucros da  
emprêsa. 

9 – Votação, em discussão única, da Redação 
Final das Emendas do Senado ao Projeto de  
Lei da Câmara número 40, de 1959, que reverte ao 
serviço ativo da Marinha os militares que passaram à 
inatividade por fôrça do Decreto nº 19.700, de  
12 de fevereiro de 1953 (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 251, de 
1960). 
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10 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 1958 (nº 3.154, de 1957, 
na Câmara dos Deputados), que modifica o item I do 
art. 3º da Lei nº 2.656, de 26 de novembro de 1955, 
que dispõe sôbre subvenção às Associações Rurais 
Municipais, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 236 
a 238, de 1960) das Comissões, de Constituição e 
Justiça; de Economia; e de Finanças. 

11 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 176, de 1959 (nº 3.052, de 
1957, na Câmara dos Deputados), que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cruzeiros 
150.000.000,00, destinado ao combate ao cancro 
cítrico nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato 
Grosso e Goiás, tendo Parecer Favorável, sob nº 
244, de 1960, da Comissão de Finanças. 

12 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 82, de 1959 (número 3.495-57 
na Câmara) que concede personalidade jurídica e 
autonomia administrativa ao Instituto Joaquim 
Nabuco, tendo Pareceres Favoráveis (números 239 
a 241, de 1960) das Comissões: de Constituição e 
Justiça, de Educação e Cultura e de Finanças. 

13 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 150, de 1959 (nº 848, de 1959, 
na Câmara) que retifica o art. 1º da Lei nº 3.156, de 
24 de maio de 1957, que concede pensão especial a 
Beatriz e Arminda Ferreira Lucas, tendo Pareceres 
(números 242 e 243, de 1960) das Comissões: de 
Constituição e Justiça, favorável; de Finanças, 
contrário. 

14 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 36, de 1960 (nº 1.492, de  
1960, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura,  
o crédito especial de Cr$ 130.000.000,00 pa- 
 

ra atender às despesas com a manutenção do 
Restaurante Central dos Estudantes, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 245, de 1960, da Comissão de 
Finanças. 

15 – Votação, em discussão única do Projeto 
de Resolução nº 39, de 1960, que suspende a 
execução da Lei número 3.470, de 28 de novembro 
de 1958, no que se refere ao impôsto de renda sôbre 
os vencimentos dos magistrados (projeto oferecido 
pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer nº 235, de 1960). 

16 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1959, de autoria 
do Sr. Senador Lobão da Silveira, que altera a Lei nº 
3.431, de 18 de julho de 1958, que constituiu o 
Estabelecimento Rural do Tapajós, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 246 a 248, de 1960, das 
Comissões de Constituição e Justiça; de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 

17 – Continuação da primeira discussão do 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que dispõe 
sôbre a franquia postal-telegráfica para os Partidos 
Políticos Nacionais (apresentado pelo Senador Caiado 
de Castro), tendo Pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça: 1º Parecer – nº 133, de 1959, 
pela inconstitucionalidade do projeto: 2º Parecer – nº 
575, de 1959, pela constitucionalidade do substitutivo 
oferecido em Plenário, exceto quanto ao parágrafo único 
do seu art. 1º, e, quanto ao mérito pela sua 
inconveniência com voto em separado do Senador Lima 
Guimarães) – parecer aprovado na sessão de 29-10-59 
no tocante ao aspecto constitucional da matéria; da 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas nº 576, de 1959, favorável ao substitutivo, com 
a Emenda que oferece de nº 2; da Comissão de 
Finanças, número 577, de 1959, contrário aos artigos 5º 
a 9º do substitutivo e ao item a da Emenda nº 2; favo- 
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rável ao item b da Emenda nº 2; deixa de se 
pronunciar sôbre os arts. 1º a 4º do substitutivo, 
declarando escapar o assunto à sua competência e 
apresenta nova Emenda sob nº 3. 

Nota: Projeto retirado da Ordem do Dia na 
sessão de 9-11-1959, a requerimento do Sr.  
Senador Francisco Gallotti, para audiência do 
Ministro da Viação e Obras Públicas (diligência já 
cumprida). 

18 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 63, de 1957, que proíbe durante cinco 
anos a exportação de couros de animais silvestres 
mamíferos, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 196 
 

a 198, de 1958, das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Economia e de Finanças. 

19 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 71, de 1959 (número 3.141, de 1957 na 
Câmara) que dá ao aeroporto da cidade de Iraí, 
Estado do Rio Grande do Sul, o nome de «Aeroporto 
Vicente Dutra», tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 
249 e 250, de 1960, das Comissões: de Constituição 
e Justiça e de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 14 horas e 50 

minutos. 
 



82ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 5 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Eugênio de Barros. 
Mendonça Clark. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Antônio Baltar. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Moura Andrade. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
Filinto Müller. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. – (35). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 35 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Gaspar Velloso, servindo de 2º 

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

O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo de 
1º, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício 

 
Nº 260-60, da Câmara dos Deputados, 

encaminhando, para promulgação, o Projeto de 
Decreto Legislativo, originário do Senado, que 
aprova a Convenção de 25 de julho de 1951, relativa 
ao Estatuto dos Refugiados. 

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

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

O SR. GILBERTO MARINHO (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, a Nação 
comemora, hoje, os dois acontecimentos históricos 
de 5 de julho de 1922 e de 1924. 

Não se levantaram os heróis daqueles dois 
grandes movimentos, entre os quais se inclui V. 
Exa., Senhor Presidente Filinto Müller, para exigir 
privilégios, mas tão sòmente a restituição das 
liberdades e dos direitos públicos para todos os 
brasileiros. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O voto e a representação política, condições 
básicas elementares e inseparáveis da existência 
constitucional dos povos civilizados, não passavam 
de burla. As minorias políticas, por mais vigorosas 
que fôssem, não conseguiam representação nas 
Câmaras Municipais, nas Assembléias Legislativas, 
no Congresso Nacional. Quando se tratava dêsse 
último, as situações dominantes, para aparentar 
obediência e cumprimento dos princípios da 
legislação eleitoral então vigente, destacavam um ou 
mais nomes para fazer oposição. Todos, porém, 
tinham a mesma origem e eram tão governantes e 
governistas como os demais. 

Em alguns Estados, essa representação, em 
vez de constituir a conquista de um direito, nada 
mais representava do que uma outorga, um favor 
humilhante. 

Alega-se que estas minorias políticas só não 
se faziam representar quando, efetivamente, não 
constituíam uma fôrça considerável de opinião. Nada 
mais falso, Sr. Presidente. Núcleos fortes de 
oposição, com incontestável, com inegável 
capacidade de irradiação, não conseguiam sequer 
pleitear seus direitos nas urnas. Eram, antes, 
triturados pela máquina oficial, pela violência, pela 
coação, pela intimidação e pela ameaça. 

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

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita 
honra. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Posso 
garantir a V. Exa., que durante mais de trinta anos 
procurei eleger um representante da Oposição no 
Ceará, e por mais que pelejasse e lhe conseguisse 
votos, nunca foi possível obter que o Congresso 
reconhecesse o legítimo representante do  
Ceará. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Veja, V.  
Exa., Sr. Presidente, a comprovação do que  
acabo de afirmar nas próprias palavras do eminente 
 

Senador Fernandes Távora. Contràriamente, depois 
de instaurado o regime de respeito ao voto popular, 
pela Revolução de 30, jamais deixou de se eleger, e 
muito merecidamente, pelo povo cearense, para 
representar o brilho e a altivez daquele Estado nas 
Casas do Congresso Nacional. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Agradecido 
a Vossa Excelência. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, nada mais falso do que essa alegação. 
Quando essas oposições conseguiam, às vêzes 
sobrepujando todos êsses fatôres, chegar até às 
urnas, eram, então, invariàvelmente vencidas pela 
fraude. 

Contra êsses caciquismo, contra êsse 
predomínio das oligarquias, contra o favoritismo, 
contra a intimidação, contra essa compressão foi que 
se levantaram êsses bravos de 1922 e 1924, 
propagando a idéia revolucionária por todo o País e 
empolgando a maioria das consciências. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

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

O SR. MOURÃO VIEIRA: – V. Exa. focaliza 
com grande propriedade e com entusiasmo dois 
fatos de relevo que trouxeram ao País não só a 
tranqüilidade que necessitava como, principalmente, 
a verdade pelo voto secreto. Participei de uma 
dessas revoltas no Amazonas, como simples 
repórter de jornal, e bem senti, na própria carne, os 
efeitos da tirania que àquele tempo procurava, por 
tôdas as formas, de qualquer maneira, prender e 
dominar as aspirações do povo. Por isso, incorporo 
meu pensamento à bela oração de V. Exa., achando 
mais que justo que Vossa Excelência traga a esta 
augusta Casa, a rememoração dos fatos que 
imortalizaram êsses heróis de 1922 e 1924,  
dentre os quais não me incluí, pois apenas senti os  
seus reflexos na minha terra. É, portanto, a solida- 
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riedade dos maços da minha terra àquele tempo, que 
trazem a V. Exa. seu apoio à bela oração que está 
pronunciando, de reverência à memória dos que se 
bateram e morreram pelos ideais que todos 
estremecíamos. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

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

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Na minha terra, 
no Estado de Goiás, também se verificaram os 
mesmos fatos a que se referiu o eminente Senador 
Fernandes Távora, em relação ao Ceará. Também lá 
ninguém conseguia eleger um Deputado contra a 
situação, mesmo porque os pleitos eram 
absolutamente secretos. O eleito não sabia em quem 
votava; recebia a chapa na bôca da urna, e nela a 
colocava, sem conhecer o candidato em quem 
votava. Era o regime de trabuco, da violência, do 
cinismo, de sorte que era natural, razoável e mesmo 
lógico que a Revolução ocorresse. Aliás, os fatos a 
que me refiro se registravam em todo o Brasil. Era 
mal da época. Assim, êsses homens que se 
sacrificaram nas revoluções de 1922, 1924 e 1930 
devem merecer a homenagem e o aprêço de tôdas 
as gerações de brasileiros, pois se sacrificaram por 
um ideal muito nosso. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – O 
depoimento autorizado do nobre Senador Pedro 
Ludovico, no mesmo sentido daquele expendido, 
com a mesma propriedade, clareza e precisão pelo 
Senador Fernandes Távora, evidencia a tese que 
aqui sustento, com o apoio dêsses distintos 
companheiros. 

Também o nobre Senador Pedro  
Ludovico, com seus amigos daquela região 
florescente do nosso País, que jamais  
conseguiram atingir as posições de destaque a  
que faziam jus pelas suas qualidades e  
por suas fôrças representativas, passaram, de- 
 

pois de 1930, a integrar, invariàvelmente, para honra 
do Congresso, a representação do seu Estado. 

Quanto ao meu eminente amigo, Senador 
Mourão Vieira, com sua autoridade de jovem, que 
com desprendimento e abnegação se lançou 
naquela mesma luta que empolgou os heróis de 
Cinco de Julho de 1922 e 1924, evidencia que essa 
revolução não era só de São Paulo ou do Rio de 
Janeiro, onde eclodiu com maior fôrça e maior 
civismo, mas do Brasil inteiro, como se provou. 

O triunfo dessas idéias foi o triunfo de muitas 
gerações que precederam êsses heróis. Era o velho 
espírito da raça que renascia ao sôpro renovador do 
idealismo que marcava essa era. 

A Justiça Eleitoral, então instaurada pela 
Revolução de 1930, apurando e proclamando o 
resultado das urnas com absoluta imparcialidade, 
reafirmou a confiança pública nas suas decisões. O 
povo obteve sua soberania, que deixou de constituir 
apenas uma ficção e passou a constituir instância 
soberana e inapelável para a escolha dos seus 
governantes. 

Sr. Presidente, foi no espírito de rebeldia, foi 
no sacrifício dêsses heróis de 1922 a 1924 que o 
povo se inspirou para, de esfôrço em esfôrço, de 
tentativa em tentativa, organizar o levante de 1930, 
que cresceu e se espraiou por todo o País, 
destruindo tudo quanto se contrapunha a seus 
extremos objetivos, a sua finalidade última – o 
ressurgimento do Brasil. 

O primeiro Cinco de Julho constitui uma 
epopéia notável; com aquêle quadro épico do 
Dezoito do Forte de Copacabana; e o segundo  
Cinco de Julho, com o levante de S. Paulo  
e com aquela marcha da Coluna Prestes –  
outra epopéia não menos notável – que abraçou o 
Brasil inteiro de Norte a Sul, de Leste a Oeste, 
constitui-se também em outro exemplo de bravura  
da raça, em que com a maior abnegação e 
desprendimento a tôda prova, enfrentaram os 
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mais duros sacrifícios, levando a todo o País uma 
mensagem de esperança. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Na 

oportunidade em que V. Exa. faz menção aos  
bravos de 1922 e 1924 que pugnaram por uma 
Pátria livre e por melhores caminhos para a nossa 
nacionalidade, quero apontar na Amazônia dois 
vultos – o Tenente Ribeiro Júnior e o General 
Joaquim Cardoso Magalhães Barata – que muito 
lutaram pelo Brasil. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito 
oportuno o aparte de Vossa Excelência. 

Abstive-me de citar nomes para não fazer 
distinção entre tantos heróis que neste  
momento se tornam dignos da nossa admiração. É 
óbvio, porém, que não pode deixar de merecer 
menção especial – daí o oportuno aparte do 
eminente Senador Lobão da Silveira – a  
figura inesquecível do nosso saudoso e querido 
companheiro, General Magalhães Barata,  
que honrou sua geração, e assim também o Tenente 
Ribeiro Júnior que poderá figurar, sem favor nenhum, 
na longa galeria dos heróis de 1922 e 1924. 

Sr. Presidente, ao invocar neste  
momento, o nome de todos aquêles que,  
tendo tomado parte nessa luta, e desapareceram 
antes ou depois da vitória dos ideais pelos quais 
tanto se bateram e aureolaram, podemos afirmar  
que suas esperanças e suas lutas também são  
as nossas. Que nossos também sejam seu valor,  
sua nobreza e sua paixão sagrada, na proeza de 
tornar livre e soberana a Pátria brasileira. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Antes de dar  
a palavra ao segundo orador ins- 
 

crito, desejo comunicar que há número na Casa para 
a votação. Estão presentes trinta e dois Senhores 
Senadores. 

Tem a palavra o nobre Senador Mendonça 
Clark. 

O SR. MENDONÇA CLARK (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, recebi ontem carta 
assinada por várias pessoas residentes no Estado do 
Piauí, vazada nos seguintes termos: 

"Teresina, 23 de junho de 1960. 
Srs. aprovados no Concurso para servente 

dos Correios e Telégrafos. 
Rio de Janeiro – Estado da Guanabara. 
Os nossos cumprimentos. 
Prezados Senhores, pedimos-lhes a 

incentivação perante o Congresso, escrevendo para 
os representantes dêsse Estado, para conseguirmos 
a nossa nomeação. Quem lhes escreve, são os 
candidatos aprovados no Concurso de Serventes 
para os Correios e Telégrafos no Estado do Piauí; 
nós tomamos esta deliberação porque os Postalistas, 
que fizeram "Concurso" posterior ao nosso, foram 
nomeados. 

Avisamos também que esta campanha é em 
todo território nacional. É necessário que nós nos 
pronunciemos perante os nossos representantes 
para conseguirmos o mais breve possível a nossa 
nomeação". 

Seguem-se várias assinaturas. 
Sr. Presidente, retransmito êste apelo ao Sr. 

Diretor do Departamento Nacional dos Correios e 
Telégrafos, nomeado recentemente pelo 
Excelentíssimo Sr. Presidente da República, pessoa 
do mais alto conceito naquela Repartição. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Permite V. 
Exa. um aparte? 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o 
prazer. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – A reclamação 
dos postalistas tem tôda procedência.  
Tive oportunidade, no Rio de Janeiro, de entrar em 
contato com o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e tomar conhecimento do número  
de inscrições existentes no Piauí. Infelizmente  
não consegui que qualquer dêsses candidatos  
fôsse aproveitado. Segundo informações chegadas 
do Estado, as poucas nomeações feitas para o  
Piauí, não obedeceram, em absoluto, ao critério  
do concurso. A reclamação tem – repito – tôda 
procedência, e é de justiça, porquanto não  
estão sendo aproveitados os candidatos aprovados, 
mas elementos naturalmente recomendados por 
políticos amigos. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço  
o aparte do meu ilustre colega de Bancada,  
Senador Joaquim Parente, para mim,  
bastante esclarecedor, porque não havia tido 
oportunidade de averiguar a veracidade  
da reclamação das pessoas que, no momento,  
se dirigem a mim. Em face das declarações  
do Senador Joaquim Parente só me resta  
apelar para o Diretor do Departamento Nacional dos 
Correios e Telégrafos, a fim de que sejam cumpridas 
as determinações do concurso realizado,  
e aproveitados os aprovados. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Determinações 
que não vêm sendo cumpridas. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Determinações 
que infelizmente não vêm sendo cumpridas,  
como diz o Senador Joaquim Parente. 

Confio, entretanto, na honestidade  
e na maneira imparcial com que o atual  
Diretor do Departamento o está dirigindo.  
Conheço S. Exa., sei do seu passado e estou  
certo de que o interêsse dos piauienses será 
atendido da melhor maneira e dentro do menor prazo 
possível. 

Feito êste apêlo, Sr. Presidente, volto a um 
assunto já tratado, nesta Casa, e que considero da 
maior importância. 

Afirmava eu no comêço de junho que, por 
determinação do Govêrno Federal, estariam 
suspensas a 30 do mesmo mês as importações de 
tratores no Brasil, em face do programa de 
nacionalização. Segundo informações que possuía, 
dizia eu que o problema estava sendo tratado de 
maneira que julgava merecedora de reparos, 
porquanto a questão dos tratores de roda e tratores 
de esteira não poderia ser solucionada do mesmo 
modo; e explicava que os tratores de roda poderiam 
ser fabricados no Brasil com facilidade, em vista da 
existência de indústrias automobilísticas com 
fabricação de peças equivalentes para veículos 
motorizados como caminhões, automóveis etc. 

Quanto aos tratores de esteira, a situação se 
modifica completamente porque a própria palavra 
"esteira" implica em aço e ligas especiais de 
fabricação nova no Brasil. 

Entretanto, proibiram a importação de tratores 
de esteira e de roda para a agricultura, a partir de 30 
de junho, sob a alegação de que havia sido aberta 
concorrência e aprovados projetos para sua 
construção; e de que as firmas vencedora teriam se 
comprometido a satisfazer o mercado nacional, em 
prazo e quantidade, dentro das sugestões do GEIA. 
Daí por que não havia mais necessidade da 
importação do artigo estrangeiro. Assim as firmas 
tradicionais de fabricação de tratores, do mundo, que 
tiveram de entrar na concorrência e deixaram de 
fazê-lo por se julgarem incapazes de cumprir as 
condições exigidas pelo GEIA. Honestamente, 
saíram da concorrência e apresentaram a alegação 
de que não poderiam competir dentro daquelas 
condições. 

Na parte que diz respeito a tratores de esteira 
foi aprovada uma única proposta, a da FIAT. 

No mês passado, afirmei aqui,  
nesta Casa, que a FIAT, companhia ita- 
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liana tradicional e de grande reputação  
no Brasil, ainda não se encontrava em  
condições de fabricar tratores de esteira para a 
agricultura. 

Nessa ocasião, apelei para o Govêrno 
Federal, no sentido de que desse à fabricação 
dêsse tipo no País, um prazo demais um ano,  
sob pena de a agricultura nacional ficar dêle 
privada. 

Eu o afirmava baseado em informações 
fidedignas. Hoje, o "Jornal do Brasil" publica a 
seguinte noticia: 

"Fatos – A FIAT, que teve seu projeto de 
fabricação de tratores no Brasil aprovado pelo 
GEIA, está se recusando a usar motores nacionais 
em seus veículos, alegando, inclusive, que os 
compradores de tratores FIAT vão exigir também 
motores FIAT. Nesse sentido, fêz comunicação ao 
GEIA, afirmando que não poderá atender às 
exigências de nacionalização de acôrdo com o 
exigido pelo órgão, em virtude de sua intenção de 
importar seus motores da Itália. A tendência do 
Grupo Executivo da Indústria Automobilística é 
permitir o emprêgo de motores da emprêsa italiana 
em seus tratores, alargando com isso, o prazo 
para a nacionalização dos tratores fabricados no 
Brasil". 

Sr. Presidente, não nos cabe a função, a 
nós Senadores da República, de dizer aos 
técnicos se é possível ou não fabricar tratores no 
Brasil. 

Quando somos obrigados a vir à tribuna 
afirmar algo que os técnicos já deveriam saber, é 
porque, infelizmente, nenhuma providência teria sido 
tomada no sentido de alargar êsse prazo e abrir nova 
concorrência, para se conhecer as nossas 
possibilidades reais. 

A posteriori, vencido o prazo, a única firma 
que teve sua proposta homologada vem agora 
alegar que não pode atender às exigências do 
 

GEIA, e deseja fabricar tratores com seus motores. 
Não venho, aqui, discutir interêsses nem 

responsabilidade da FIAT. A meu ver ela está sendo 
honesta, antecipando-se em afirmar que não mais 
pode atender às exigências do prazo para produzir 
tratores. 

A esta altura, já que a única firma que teve sua 
proposta aprovada alega que não pode atender, às 
exigências do Edital, é natural que o GEIA abra nova 
concorrência, para dar possibilidades a firmas 
italianas, francesas, inglêsas, americanas, japonêsas 
ou de qualquer outra nação, de competir, em novas 
condições de nacionalização, na fabricação do trator 
agrícola no Brasil. O que não é possível é 
prorrogarmos as condições dêsse edital, até que a 
única firma que teve sua proposta homologada nas 
condições anteriores possa atender a essa exigência. 

Devemos dar oportunidade a todos, já que 
essa firma é a primeira a reconhecer que não pode 
cumprir o edital. 

Particularmente, sou pela liberdade absoluta 
dos competidores para a fabricação de tratores 
nacionais, porque só assim poderemos obtê-los de 
diversos tipos e em condições de servir bem à 
agricultura nacional. Desde que comprovada a 
impossibilidade de a FIAT fabricar tratores de esteira, 
devemos oferecer condições viáveis a outras 
fábricas espalhadas pelo mundo. 

Sr. Presidente, feito êste apêlo, resta aguardar 
a ação do Exmo. Senhor Ministro da Agricultura, 
nosso colega, Senador Barros Carvalho. S. Exa. 
antes de deixar esta Casa, comprometeu-se a 
estudar, com a máxima atenção, o problema da 
fabricação de tratores no Brasil, na certeza de que, 
no curto prazo de sua passagem pelo Ministério, sua 
gestão poderá ser severamente prejudicada, se 
neste período não tivermos tratores em quantidade 
suficiente para suprir a agricultura do País. 

Sr. Presidente, passo a outro  
assunto que considero também de vi- 
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tal importância. Em junho antecipei nesta Casa um 
voto contrário à continuação da COFAP, e só não 
cheguei a dá-lo porque o assunto não foi votado. 
Se tivesse chegado ao Senado o projeto que 
prorrogava sua vigência por seis meses, estava 
disposto a votar contra e mesmo a combatê-la; 
entretanto ouvi com a maior atenção as palavras 
do nobre Senador Daniel Krieger na última sessão 
a que estêve presente, quando Sua Excelência 
ressaltou a omissão do Congresso por não haver 
votado pela extinção dêsse órgão ou pela 
prorrogação do prazo de sua vigência. 

Devo declarar que a falta de pronunciamento 
do Congresso, a favor ou contra, foi, realmente, 
omissão grave; mas, pelo que tenho lido na 
imprensa, a liquidação da COFAP, pelo não 
pronunciamento do Congresso, não deixou o 
Govêrno desarmado relativamente ao tabelamento 
de preços. 

Tenho, em mãos, por exemplo, o jornal 
"Folha de São Paulo", cujo cabeçalho diz: 
"Mantidos os tabelamentos vigentes em todo o 
País a 30 de junho último". E notícia que, por ato 
do Sr. Presidente da República, assumiu o Sr. Cel. 
Danilo Nunes o cargo de Secretário-Geral do 
Conselho Coordenador do Abastecimento. Êste, já 
como responsável, baixou duas portarias: uma, 
declarando em vigor no Estado da Guanabara os 
preços dos produtos tabelados até o dia 30 de 
junho último, defendendo, por conseguinte, o 
consumidor nacional; e outra, designando os 
atuais Presidentes das COFAPS, Delegados do 
Conselho. 

A esta altura, sei que tramita no Senado 
projeto que cria o Ministério da Indústria e do 
Comércio, um de cujos artigos fala na extinção do 
prazo da COFAP. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com prazer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Peço licença ao 
nobre colega Senador Mendonça Clark para um 
aparte de esclarecimento a respeito da situação em 
que se encontra presentemente a COFAP. Segundo 
fui, hoje, informado por fonte fidedigna, torna-se 
mister imediata providência de ordem legislativa para 
acautelar o vultoso patrimônio pertencente à 
Comissão Federal de Abastecimento e Preços, o 
qual, em razão do limite extintivo da citada comissão, 
ocorrido em 30 de junho passado, ficou sem 
qualquer destinação jurídica. Realmente, a lei da 
COFAP vinha sendo prorrogada anualmente, e a 
derradeira prorrogação não estabeleceu a forma 
legal de sua extinção. Tendo ela ocorrido em fim de 
junho, por fôrça de prazo fatal, criou uma situação 
"sui generis", quer para o seu avultado patrimônio, 
no qual se incluem imóveis, móveis, máquinas, 
viaturas especializadas, instalações destinadas a 
matadouro, peixaria, açougue etc., principalmente 
gêneros alimentícios perecíveis, como, também, para 
seu numeroso pessoal que ficou, da noite para o dia, 
desprotegido e sem destino. Além disso, a 
paralisação de seus vários serviços de 
abastecimento está acarretando dificuldades a outros 
órgãos governamentais, como restaurantes de 
estudantes do Calabouço, da Faculdade de 
Medicina, da Reitoria da Universidade do Brasil, os 
quais ficaram privados do fornecimento regular de 
gêneros de primeira necessidade, o que poderá, se 
não forem tomadas imediatas providências, dar 
origem a agitação na classe estudantil de 
conseqüências desagradáveis. 

Êsses são alguns aspectos, meu caro colega, 
que não podem passar desapercebidos do Senado e 
que me levam a interromper o nobre Senador para 
esclarecimento. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço  
o aparte do nobre Senador Ruy Carneiro, mas  
queria salientar nesta Casa que o Govêrno,  
em face da liquidação da COFAP a 30 de ju- 
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nho de 1960, tomou providências para não substituí-
la integralmente, mas substituir na ação repressiva 
ao abuso de preços. 

De modo que se votarmos, nesta Casa, por 
seis meses, a prorrogação da COFAP, entraremos 
em conflito com decretos já baixados pelo Govêrno 
Federal para defesa da própria economia popular. 

Assim sendo, devemos, sim, resguardar êste 
patrimônio que a COFAP tem, mas não revigorando 
sua existência, porque isso viria colidir com a própria 
Comissão Coordenadora do Abastecimento. Com 
estas explicações, Sr. Presidente e Senhores 
Senadores, encerro meu discurso, a fim de possibilitar 
o andamento dos trabalhos da Casa. (Muito bem!). 

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

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 351, DE 1960 

 
Requeremos urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara nº 4, de 1956, que cria o Ministério da 
Economia, afim de que tenha a tramitação prevista 
no art. 330, letra b, do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. 
Moura Andrade. – Taciano de Mello. – Cunha Mello. 
– Jorge Maynard. – Pedro Ludovico. – Jarbas 
Maranhão. – Gilberto Marinho. – Lobão da Silveira. – 
Ruy Carneiro. – Antônio Baltar. – Fausto Cabral. – 
Arlindo Rodrigues. – Paulo Fernandes. – Lourival 
Fontes. – Benedicto Valladares. – Francisco Gallotti. 
– Afonso Arinos. – Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
discutido e votado no final da Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 
33 Senhores Senadores. Há número para votação. 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Resolução nº 35, de 1960, de autoria da Comissão 
Diretora, que nomeia Jairo Brasiliano da Costa, 
Wilson Menezes Pedrosa e Roberto Diácupulos para 
os cargos de Ajudante de Almoxarife, padrão PL-7, 
criados pela Resolução nº 24-60. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

Comissão Diretora, para Redação Final: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 35, DE 1960 

 
Nomeia Jairo Brasiliano da Costa e outros 

para cargos de Ajudante de Almoxarife, do Quadro 
da Secretaria do Senado. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. São nomeados, de acôrdo com o 

art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para os 
cargos de Ajudante de Almoxarife, padrão PL-7, 
criados pela Resolução nº 24, de 1960, Jairo 
Brasiliano da Costa, Wilson Menezes Pedrosa e 
Roberto Diácupulos. 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Resolução nº 36, de 1960, de autoria da Comissão 
Diretora, que nomeia Dalva Bastos para o cargo de 
Enfermeira, padrão PL-7, criado pela Resolução nº 
24-60. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

Comissão Diretora, para Redação Final: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 36, DE 1960 

 
Nomeia Dalva Bastos para o cargo de 

Enfermeira do Quadro da Secretaria do Senado. 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeada, de acôrdo com o art. 

85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Enfermeira, padrão PL-7, criado pela 
Resolução nº 24, de 1960, Dalva Bastos. 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Resolução nº 37-60, de autoria da Comissão Diretora, 
que nomeia Ferix Antônio Orro e outros para cargos de 
Guarda de Segurança do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, criados pela Resolução nº 24-60. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimentos de destaque que vão ser lidos pelo 
Senhor Primeiro Secretário. 

São lidos e, sem debate aprovados, os 
seguintes: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 352, DE 1960 

 
A fim de sanar êrro havido na indicação, 

requeiro, com fundamento no art. 310, letra b, do 
Regimento Interno, o destaque, para rejeição, das 
seguintes palavras constantes do projeto: 

"Antônio Eugênio Cardoso". 
Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. – 

Filinto Müller. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 353, DE 1960 

 
A fim de sanar êrro havido na indicação, 

requeiro, com fundamento no art. 310, letra b, do 
Regimento Interno, o destaque, para rejeição, das 
seguintes palavras constantes do projeto: 

"Manoel Oliveira Cavalcanti". 
Sala das Sessões, em 10 de junho de 1960. – 

Moura Andrade. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 

salvo os destaques. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

Comissão Diretora, para Redação Final: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 37, DE 1960 

 
Nomeia Ferix Antônio Orro e outros para 

cargos vagos de Guarda de Segurança do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. São nomeados, de acôrdo  

com o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
para os cargos de Guarda de Segurança, padrão PL-
9, criados pela Resolução nº 24, de 1960,  
Ferix Antônio Orro, Nilson Simões da Luz, Joaquim 
Pio Ramos; Antônio Eugênio Cardoso,  
Carlos Oliveira Salles, Benedito de Arruda 
Magalhães, Antônio Corrêa Pacheco, Osmar Arruda, 
Manoel Vieira dos Santos, Amâncio Lima, Pedro 
Ferreira Veras, Ernesto da Silva, Isidoro Pereira da 
Silva Barreto, Manoel Oliveira Cavalcanti, Rubens 
Ribeiro, Gilson Gomes Feitoria, Roberto das Neves, 
Alberto Pereira da Cunha, José Gomes Ribeiro, 
Hirton Siqueira Machado, João Corrêa Filho e Luiz 
Mota. 

 
Votação, em primeira discussão, do Projeto  

de Lei do Senado nº 11, de 1956, de autoria  
do Senhor Attílio Vivacqua e outros Senhores 
Senadores, que cria o Serviço Nacional de  
Irrigação e de Solos Agrícolas, e dá  
outras providências, tendo Pareceres, sob ns 229  
a 233, das Comissões de Constituição e Justiça, pela 
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constitucionalidade; de Serviço Público Civil, favorável, 
com a Emenda que oferece, sob nº 1 (CSPC); de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável; 
de Economia, favorável; de Finanças, favorável, com as 
Emendas que apresenta, sob ns. 2 a 8 (CF). 

 
O SR: PRESIDENTE: – O projeto teve a sua 

discussão encerrada a 10 de junho de 1960. 
Em votação o projeto sem prejuízo das 

emendas. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 11, de 1956 
 
Cria o Serviço Nacional de Irrigação e de 

Solos Agrícolas e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
 

Das finalidades do Serviço 
 
Art. 1º É criado o Serviço Nacional de 

Irrigação e de Solos Agrícolas, subordinado ao 
Ministério da Agricultura. 

Art. 2º O Serviço de Irrigação e de Solos 
Agrícolas, respeitadas as autonomias locais, será 
o órgão de orientação e coordenação das 
diretrizes e atividades governamentais 
concernentes à irrigação e conservação do solo, 
fomento e defesa dos recursos hidrológicos 
básicos para a agricultura. 

Art. 3º O Serviço funcionará articulado e 
coordenado com os demais serviços da União e 
em cooperação, na forma desta lei, com as 
unidades federativas, os Municípios, as 
autarquias, as sociedades de economia mista, as 
associações, cooperativas e consórcios rurais, as 
emprêsas privadas e os agricultores em geral. 

Art. 4º Os vocábulos irrigante e 
conservacionista empregados nesta lei significam 
qualquer pessoa física ou jurídica por ela beneficiada 
ou sujeita às suas obrigações. 

Art. 5º Além de outras atribuições que lhe 
forem inerentes ou especificadas no Regulamento, 
compete-lhes, nos têrmos do art. 3º: 

a) orientação, planejamento, coordenação, 
fiscalização e execução em todo o território nacional 
de obras, instalações e serviços federais de irrigação 
e de conservação de solo e de águas para uso 
agrário; 

b) pesquisas, classificação e levantamento de 
solos e demais investigações, estudos e 
reconhecimentos agropedológicos e edafológicos; 

c) captação, adução, tratamento e distribuição 
de águas, construção de barragens, açudes e 
reservatórios, aberturas de poços artesianos, 
regularização e derivação de rios, contrôle de 
corrente, terraceamentos, preparo, drenagem e 
saneamento de áreas irrigáveis e quaisquer outras 
obras, instalações e serviços complementares ou 
conexos integrantes de seus planos de trabalho; 

d) discriminação de zonas agrícolas em 
Distritos, Subdistritos e Setores de Irrigação e de 
Conservação do Solo, que poderão abranger 
território de unidades federativas e Municípios 
diversos; 

e) organização e fiscalização, em conexão 
com a Divisão de Águas do Ministério da Agricultura 
e do Departamento de Obras Contra as Sêcas, dos 
sistemas irrigatórios regulados no art. 27 e 
subseqüentes; 

f) fomento, proteção e inventário dos recursos 
hidrológicos do País, úteis à agricultura e ao 
aproveitamento, para sistemas irrigatórios, das 
águas dos respectivos serviços públicos de 
abastecimento e de energia elétrica; 

g) recuperação agrícola de mangues e de 
outras terras salinas do litoral; 

h) colaboração com as repartições  
federais, estaduais e municipais 
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na aplicação de medidas legais sôbre inquinação e 
purificação de águas (art. 11 do Código de Águas), e 
nos trabalhos de dissecamento de pântanos, de 
drenagem e em outros que possam interessar à 
agricultura; 

i) atividades complementares de irrigação  
e conservação de solo, referentes à mecanização,  
à fertilização, à preservação e restauração de 
pastagens, reflorestamento das áreas beneficiadas  
e contrôle de incêndios nas zonas rurais, assim 
como a compra, revenda, locação e comodato  
de máquinas e equipamentos de qualquer natureza 
abrangidos pelo objeto desta a lei; 

j) celebração de convênios e contratos sôbre 
obras, instalações e serviços referidos na alínea  
"a" dêste artigo, e concessão da exploração  
de sistemas irrigatórios; 

k) organização, manutenção e direção  
dos seguintes serviços, além de outros que  
o regulamento criar, referentes ao objeto desta lei: 

I) de laboratórios e centros de pesquisas  
e classificação de águas para rega e de solos 
agrícolas; 

II) cursos edafólogos; 
III) serviços de orientação, instrução e 

treinamento e de concessão de bôlsas de estudo; 
IV) divulgação e publicação de documentação, 

de intercâmbio, biblioteca, filmoteca, fotografia, 
microfotografias e radiodifusão; 

V) serviços consultivos e de assistência 
técnica. 

l) estímulo e auxílio a instituições técnicas, 
científicas e outras especialmente dedicadas  
aos assuntos de que cogita esta lei, concessão  
de prêmios para as melhores práticas 
conservacionistas e trabalhos sôbre essa matéria e 
irrigação; 

m) concessão de bonificação para obras de 
açudagem, de irrigação e de combate à erosão e 
cooperação técnica e financeira regulada por esta lei; 

n) elaboração de tarifas para retribuição de 
serviços de que trata esta lei; 

o) relações de colaboração com o Instituto 
Internacional de Agricultura, a Fundação Rockfeller, 
a Fundação de Conservação (The Conservation 
Foundations), a F.A.O., e demais entidades 
internacionais de que participe o Brasil, e que visem 
a objetivos colimados por esta lei; 

p) assistência técnica e incentivo por meio de 
prêmios, à fabricação de aparelhos e acessórios 
para irrigação e fertirrigação e trabalhos de combate 
à erosão; 

q) utilização, mediante ajuste, com as 
emprêsas concessionárias de serviços de 
abastecimento dágua e de energia de hidráulica, de 
suas barragens, reservatórios e instalações, para 
alimentação e desenvolvimento de sistemas 
irrigatórios; 

r) colaboração com os Institutos de ensino 
agronômico, federais, locais e particulares e demais 
escolas de qualquer, grau. 

Art. 6º As terras de proprietários diferentes 
poderão ser agrupadas em unidades de 
empreendimento, quando o exigir o interesse coletivo 
dos lavradores da localidade, ou a conveniência 
econômica e técnica de submeter as ditas terras ao 
mesmo sistema irrigatório ou ao mesmo plano de 
conservação do solo. 

 
Da Coordenação com os Órgãos Federais 

 
Art. 7º O Ministério da Agricultura, a par das 

demais atribuições que cabem na execução desta lei 
às suas diversas repartições, realizará estudos e 
adotará providências sôbre: 

a) construção, instalação e manutenção de 
campos de irrigação e de setores de conservação do 
solo, nas estações e fazendas experimentais, nos 
Postos Agropecuários, nos Hortos e Parques 
Florestais, nas escolas agrotécnicas e em outros 
estabelecimentos agronômicos do mesmo Ministério; 

b) psicultura nos açudes públicos  
e particulares, compreendidos no objeto  
desta lei, e visando à seleção e 
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melhoramento das espécies de peixe e instalações 
próprias ao preparo e conservação do pescado; 

c) distribuição de sementes e mudas, 
adubação, combate às pragas e prestação sob 
outras modalidades, de assistência técnica aos 
irrigantes e conservacionistas. 

Art. 8º O Poder Executivo, observados os 
preceitos desta lei, estatuirá no Regulamento ou por 
decreto especial, a forma nela prevista de articulação, 
coordenação e colaboração administrativa das 
repartições dos diversos Ministérios dos órgãos 
paraestatais, assim como das sociedades de 
economia mista e autarquias federais. 

§ 1º Os Ministros da Guerra, da Marinha e da 
Aeronáutica ficam autorizados a adotar providências 
para o cumprimento do disposto neste artigo no 
tocante à utilização de seus serviços topográficos e 
aero-fotogramétricos e de outros serviços sob sua 
jurisdição atinentes ao objeto desta Iei. 

§ 2º A execução desta lei nas zonas 
fronteiriças e nas demais zonas declaradas 
indispensáveis à defesa do País depende de 
assentimento do Conselho de Segurança Nacional, 
nos termos do art. 180 da Constituição Federal. 

§ 3º Serão elaboradas de acôrdo com o 
Serviço de Proteção aos Índios (S.P.I.), normas 
especiais para a execução desta lei nas terras 
ocupadas pelos silvícolas (art. 216 da Constituição 
Federal). 

§ 4º O Departamento Nacional de Estradas  
de Rodagem (D.N.E.R.), coordenado com os 
respectivos Departamentos Estaduais (D.E.E.R.), 
considerará em seus projetos e obras as medidas de 
conservação do solo, nos terrenos agrícolas 
adjacentes às rodovias atingidas pela erosão das 
voçorocas ou produzidas por outros fatôres erosivos 
decorrentes da construção das referidas obras. 

Art. 9º O Instituto Brasileiro do Café (IBC), na 
aplicação das prescrições das alíneas a, b e c,  
do artigo 2º, do nº 1 e parágrafo 1º do art. 3º 
 

da Lei 1.779, de 22 de dezembro de 1952, reservará 
recursos para as obras, instalações e serviços de 
irrigação e de conservação do solo, nas zonas 
cafeeiras. 

Art. 10. Ressalvada a competência do Serviço 
prevista no art. 2º e nos demais dispositivos desta lei 
e asseguradas a articulação e a colaboração 
administrativas estatuídas no art. 5º, subsistirão, em 
regime transitório, nos têrmos do Regulamento, as 
atribuições e encargos sôbre irrigação e conservação 
do solo que incumbirem as repartições e entidades 
paraestatais e autárquicas da União, em virtude de 
legislação reguladora da execução dos arts. 198 e 
199 da Constituição e do art. 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo único. Enquanto vigorar o regime 
transitório estabelecido neste artigo, as repartições e 
entidades paraestatais e autárquicas nêle 
mencionadas manterão, como elementos de ligação, 
representantes técnicos junto ao Serviço. 

 
Da colaboração e integração da iniciativa privada 

 
Art. 11. O Serviço deverá funcionar como 

órgão de integração das iniciativas particulares úteis 
à realização de seu escopo. 

Art. 12. As propriedades rurais serão 
consideradas instituições de colaboração do Serviço, 
devendo ser aproveitadas, tanto quanto possível 
como áreas de demonstração, centros de 
adestramento e de outras atividades compreendidas 
nas finalidades desta lei. 

Axrt. 13. As obras e instalações previstas nesta 
lei serão preferencialmente executadas por entidades 
privadas, ou associações rurais, sempre que estas 
disponham de condições de idoneidade técnica e 
financeira que assegurem a respectiva execução. 

Art. 14. O Serviço adotará providências 
especiais tendentes a garantir a continuidade da 
execução de suas obras e trabalhos, ficando auto- 
 

 



– 60 – 
 

rizado, para cumprimento dêste artigo, a utilizar as 
verbas de seus orçamentos globais. 

Art. 15. Ao Poder Executivo é facultado, para 
execução do disposto na alínea "q", do art. 5º, 
celebrar, depois de ouvido o Serviço, ajustes com as 
emprêsas concessionárias designadas nessa alínea, 
podendo rever e estabelecer tarifas. 

Art. 16. As associações rurais municipais e os 
lavradores inscritos no Registro de Lavradores do 
Ministério da Agricultura poderão designar delegado, 
com a incumbência de fiscalizar a execução desta 
lei. 

Parágrafo único. A designação de delegado 
por lavradores será feita em listas com firmas 
reconhecidas, apuradas pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 

Art. 17. Haverá comissões consultivas 
municipais constituídas de lavradores, com a 
finalidade de colaborar mediante assistência e 
fiscalização no cumprimento desta lei. 

Parágrafo único. As funções dessas 
comissões serão gratuitas e exercidas por três anos. 
A escolha de seus membros caberá às associações 
rurais e aos lavradores do distrito em que se 
realizarem as obras de irrigação e de conservação 
do solo. 

 
Dos consórcios rurais 

 
Art. 18. Os agricultores, em número não inferior 

a cinco, registrados no Registro de Lavradores e 
Criadores do Ministério da Agricultura, ou da Secretaria 
de Agricultura dos Estados, poderão organizar 
sociedade civil de responsabilidade limitada, 
denominada "consórcio agrário", com o objetivo de 
combinar esforços, recursos técnicos ou financeiros 
para execução de obras, instalações e serviços de 
irrigação e de conservação do solo, de mecanização 
agrícola, de abastecimento dágua, de iluminação, de 
energia termelétrica e hidrelétrica, de transportes, 
construção de estradas vicinais, assim como para 
outros fins declarados no Regulamento, visando ao 
desenvolvimento, aperfeiçoamento e defesa de suas la- 

vouras e criações, inclusive aquisição de imóveis, 
equipamentos, veículos, animais, sementes, 
adubos etc., destinados ao objetivo enunciado 
neste artigo. 

Art. 19. O Capital do consórcio agrário é 
indeterminado, sendo facultado dêle participar 
qualquer lavrador do respectivo distrito de 
irrigação ou de conservação do solo com o 
requisito do art. 18 e que satisfaça às estipulações 
constantes do respectivo contrato ou estatuto. 

Parágrafo único. Essa participação far-se-á 
por simples declaração de adesão do interessado. 

Art. 20. O "consórcio" constituir-se-á por 
instrumento público ou particular, obrigatòriamente 
transcrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
no qual serão lançadas tôdas as reformas e outras 
modificações dos seus atos constitutivos, e as 
declarações de adesão referidas no parágrafo 
único do art. 19. 

Art. 21. As operações de crédito do 
"consórcio" poderão ser realizadas sob garantia de 
seus bens, ou garantia real ou fideijussória oferecida 
por seus membros, com a responsabilidade solidária 
ou limitada a determinada parcela do débito social. 

Art. 22. É facultado ao consórcio cobrar, 
mediante tarifas prèviamente publicadas no "Diário 
Oficial" da respectiva unidade federativa, 
retribuição de serviços prestados aos irrigantes e 
conservacionistas. 

Art. 23. Compete a uma comissão 
organizada pela diretoria da respectiva federação 
de associações rurais resolver, em única e última 
instância administrativa: 

a) sôbre reclamações e dúvidas relativas à 
fixação e cobrança das tarifas mencionadas no art. 
22, depois de ouvidos os órgãos administrativos 
competentes federais ou estaduais; 

b) sôbre a adesão de membros do consórcio 
e sua exclusão. 

Art. 24. O "Consórcio" poderá ser 
organizado para os efeitos do art. 6º, por  
iniciativa do Serviço Nacional de Irrigação  
e de Solos Agrícolas, das 
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unidades federativas e municípios interessados. 
Art. 25. Respeitadas as prescrições desta lei, o 

“consórcio” reger-se-á pelos preceitos do Capítulo XI, 
Título VI, do Livro III, do Código Civil. 

Art. 26. As Associações Rurais, as 
cooperativas e “consórcios” agrários organizados 
com a finalidade de execução de obras, 
instalações e serviços mencionados na alínea “a” 
do art. 5º, ficam investidos da delegação de poder 
público para promover a desapropriação por 
utilidade pública ou interêsse social nos casos 
admitidos nesta lei. 

 
Dos sistemas irrigatórios e de 

sua exploração 
 

Art. 27. O Govêrno da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios poderão promover, 
nos têrmos desta lei, por si ou por concessionários, a 
execução de sistema de irrigação e sua aplicação 
industrial. 

Art. 28. Os sistemas de irrigação de que trata 
a presente lei são considerados de utilidade pública 
e de interêsse social. 

Art. 29. Integram os sistemas referidos no art. 
27, para efeito de desapropriação por utilidade 
pública ou interêsse social: 

I) as terras necessárias à construção das 
obras de captação e armazenamento de água, 
incluídas as obras preparatórias e complementares; 

II) as terras necessárias à abertura dos 
caminhos de acesso, vigilância e conservação das 
obras, com as faixas adjacentes às áreas inundáveis 
dos leitos maiores dos cursos dágua ou das bacias 
hidráulicas dos lagos e açudes dos sistemas; 

III) as terras onde existam matas  
cuja preservação interessar à manutenção do 
sistema; 

IV) as terras necessárias ao estabelecimento 
dos canais mestres de distribuição de água para 
irrigação e dos coletores gerais de drenagem; 

V) as terras necessárias às vias de transporte 
dentro do sistema; 

VI) as terras necessárias à instalação de 
usinas elétricas, linhas de transmissão e subestação; 

VII) as terras necessárias às escolas de 
ensino técnico-agrícola e a campos de demonstração 
e experimentação; 

VIII) as terras que ficarem ilhadas, dentro da 
bacia hidráulica dos açudes; 

IX) as terras necessárias à construção de 
casas de moradia para agricultores e empregados, 
sede da administração, de cooperativas e de 
consórcios agrários; 

X) as terras que, pela capacidade de 
acumulação dágua das obras do sistema, possam 
ser irrigadas por gravidade ou por elevação. 

Art. 30. A criação do sistema será feita por 
decreto, com base nos projetos aprovados pelo 
Serviço Nacional de Irrigação e Solos Agrícolas ou 
pelos órgãos estaduais e municipais competentes, 
quando o sistema estiver sujeito à jurisdição federal 
ou a regime de convênio de cooperação. 

§ 1º O decreto estipulará as condições de 
concessão que forem outorgadas para exploração do 
sistema, bem como as de alienação, arrendamento 
ou uso das terras designadas nos ns. VIII e X do art. 
29. 

§ 2º Terão preferência, em igualdade de 
condições, para aquisição, arrendamento ou uso das 
sobreditas terras, os ex-proprietários das áreas 
desapropriadas. 

Art. 31. A renda do sistema será constituída: 
a) pelas taxas de consumo dágua para 

irrigação e usos domésticos; 
b) pelas taxas de consumo de energia elétrica; 
c) pela renda obtida por serviços prestados, 

sem privilégio; 
d) por outras rendas oriundas de exploração 

do sistema; 
e) pelas subvenções concedidas pelas 

unidades federativas e pelos Municípios. 
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Art. 32. As taxas de consumo dágua para 
irrigação e usos domésticos, bem como as tarifas de 
energia elétrica, serão calculadas pelo custo de 
serviço, levando-se em conta a depreciação, as 
despesas de administração e a justa remuneração 
do capital que será avaliado pelo custo histórico, 
menos a depreciação. 

Art. 33. Poderão ser executados pela União e 
pelos Estados, serviços de irrigação ao longo dos 
cursos dágua em que tenham sido construídas 
barragens de regularização de descargas para evitar 
enchentes ou não, aplicando-se, nestes casos, no 
que couber, as disposições desta lei. 

Parágrafo único. No caso de açudes 
destinados à exploração de usinas elétricas, a 
utilização das águas para fins de irrigação só será 
permitida a juzante do canal de fuga das turbinas, 
sem prejuízo da operação das ditas usinas. 

Art. 34. A execução e fiscalização dos 
sistemas de irrigação, quando estiverem localizados 
nas regiões do N.E. e do Vale do São Francisco 
poderão ser atribuídas indistintamente ao 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, e 
à Divisão de Águas do Ministério da Agricultura. 

Art. 35. Terão o caráter de prioridade as obras, 
instalações e serviços nas zonas situadas fora do 
denominado Polígono das Sêcas, que pelos efeitos 
da intensa e longa estiagem, sejam consideradas, na 
forma dêste artigo, áreas flageladas. 

§ 1º A verificação e caracterização das 
condições exigidas por êste artigo serão feitas por 
uma Comissão presidida pelo Diretor Geral do 
Serviço Nacional de Irrigação e Solos Agrícolas, ou 
seu delegado, e integrada por um representante do 
Serviço de Meteorologia, um do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas (D.N.O.C.S.), 
um da Divisão de Águas e um representante do 
Estado interessado. 

§ 2º O trabalho e conclusão da 
 Comissão, depois de apreciado pelos  
Ministros da Agricultura e Viação e 
 

Obras Públicas, serão aprovados por decreto em que 
se regularão as providências atinentes à execução 
do disposto neste artigo. 

 
Do Fundo de Irrigação 

 
Art. 36. Para o fim de contabilização e 

vinculação dos recursos destinados à execução 
desta lei, é criado o Fundo de Irrigação, constituído: 

I) das dotações referidas no artigo 49 e 
provenientes de créditos especiais; 

II) de produto de taxas e impostos e de 
contribuição de melhoria; 

III) de juros de quaisquer depósitos bancários e 
quaisquer outras importâncias estabelecidas em lei. 

Art. 37. As quantias referentes ao mencionado 
Fundo de Irrigação serão depositadas no Banco do 
Brasil ou no Banco Nacional de Crédito Cooperativo 
à disposição do Ministério da Agricultura. 

 
Da organização e atribuição do serviço 

 
Art. 38. O Serviço Nacional de Irrigação e de 

Solos Agrícolas é constituído dos seguintes órgãos: 
a) Diretoria Geral; 
b) Divisão de Irrigação; 
c) Divisão de Conservação do Solo; 
d) Assessoria; 
e) Conselho Agropedológico; 
f) Distritos, Subdistritos e Setores, podendo os 

Distritos corresponder a mais de uma unidade 
federativa. 

Art. 39. A organização administrativa do 
Serviço Nacional de Irrigação e de Solos Agrícolas e 
as atribuições de seus servidores, sua lotação e 
transferência, serão prescritas no Regulamento, 
respeitadas as normas desta Iei: 

Art. 40. Compete à Diretoria Geral: 
I) Dirigir, coordenar e fiscalizar as atividades 

do Departamento e representá-lo em suas relações 
externas; 
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II) aprovar orçamentos de obras e instalações 
e autorizar a execução das mesmas e a realização 
de despesas; 

III) entender-se, diretamente, com autoridades 
da União, dos Estados e dos Municípios, inclusive 
das autarquias, sôbre assuntos da competência do 
Serviço Nacional de Irrigação e de Solos  Agrícolas, 
salvo com os Ministros de Estado, caso em que 
deverá fazê-lo por intermédio do Ministro da 
Agricultura; 

IV) autorizar e admitir, contratar e dispensar 
diaristas, tarefeiros e pessoal de obras; 

V) assinar os contratos de cooperação da 
União com particulares regulados por esta lei, assim 
como os contratos para execução de obras, 
instalações e serviços por emprêsas; 

VI) delegar suas atribuições aos Chefes de 
Distrito. 

Parágrafo único. Aos Chefes de Distrito 
competirá, além das atribuições regulamentares: 

I) organizar, dirigir e coordenar os trabalhos a 
cargo do Distrito ou Serviço; 

II) aprovar orçamentos de obras e instalações 
cujo custo provável seja inferior a Cr$ 50.000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros) e autorizar a execução das 
mesmas, aquisição de materiais e a realização de 
despesas, dentro dos limites das instruções  
baixadas pelo Diretor Geral; 

III) exercer, no Distrito de sua jurisdição, 
 as atribuições especificadas no nº IV, dêste 
artigo; 

IV) delegar suas atribuições aos Chefes de 
Distrito, investidos das funções de subchefe; 

V) movimentar, de acôrdo com a conveniência 
dos trabalhos, o pessoal do Distrito. 

Art. 41. Incumbem à Divisão de Irrigação os 
assuntos enumerados no art. 5º, que, por sua 
natureza, lhe forem pertinentes, e, especialmente, os 
seguintes: 

a) orientação, planejamento e execução das 
obras de instalações e serviços de irrigação  
previstos nesta lei, inclusive estudos preliminares 
 

das situações climatológicas, hidrometeorológicas, 
agronômicas e econômicas das zonas 
compreendidas nos planos de irrigação; 

b) análise, classificação e medição de água 
para regadio; 

c) experimentação, prática, sistematização, 
divulgação dos métodos e processos irrigatórios, de 
drenagem e de fertirrigação, para orientação dos 
agricultores; 

d) fornecimento de água necessária ao 
funcionamento dos sistemas irrigatórios e para os 
demais fins visados por esta lei mediante pagamento 
pelos irrigantes e usuários de tarifas fixadas; 

c) aproveitamento, para uso agrícola, das 
águas residuais da indústria açucareira e de outras 
indústrias. 

Art. 42. Incumbem à Divisão de Conservação do 
Solo, os assuntos enumerados no art. 5º, que, por sua 
natureza, lhes forem pertinentes, e, especialmente, os 
seguintes, em conexão com os laboratórios federais, 
estaduais e particulares de solos; 

a) execução, sistematização dos trabalhos 
agropedológicos e epadológicos, designados nas 
alíneas b e c do artigo 5º; 

b) organização de mapas parciais e gerais de 
incidência da erosão; 

c) orientação, planejamento e execução das 
atividades concernentes à prevenção e defesa contra 
os efeitos da degradação do solo; 

d) experimentação, prática, sistematização e 
divulgação dos métodos e processos 
conservacionistas. 

Art. 43. A repressão penal das práticas 
contrárias à conservação do solo será regulada em 
lei, sem prejuízo, porém, das sanções que com 
fundamento neste diploma legal forem estipuladas no 
Regulamento e nos contratos e convênios por êle 
regidos. 

Art. 44. A Assessoria funcionará junto à 
Diretoria Geral e do Conselho Agropedológico, 
incumbindo-lhe, ao lado de outras atribuições: 

a) proceder a pesquisa, crítica, 
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estudo, coleta e coordenação de elementos para os 
trabalhos a cargo daqueles órgãos e do Serviço; 

b) organizar e manter atualizados, ementários 
e fichários de assuntos técnicos e científicos 
especializados e gerais, de atos administrativos e 
legislativos e de jurisprudência; 

c) articulação com as repartições, entidades 
públicas e instituições particulares que lhe possam 
fornecer informações e subsídios; 

d) orientar e dirigir o serviço de publicação e 
os demais especificados no nº IV, do art. 5º; 

e) emitir pareceres sôbre as matérias desta lei 
e as demais que lhe forem submetidas a exame; 

f) celebrar reuniões e seminários para 
exposição e debate das questões, sugestão e 
fixação de pontos de vista e de soluções. 

Art. 45. A Assessoria será constituída de 
pessoal efetivo do Serviço, ou por êle contratado ou 
requisitado, com atributos de capacidade técnica e  
científica necessários ao desempenho de suas 
funções, e de assistentes, possuidores dos mesmos 
requisitos, designados pelo Instituto Brasileiro do 
Café, do Instituto do Açúcar e do Álcool, por êstes 
enumerados e pela Confederação Rural Brasileira, 
pelo Instituto Agronômico de Campinas e pelo 
Instituto Riograndense do Arroz, remunerados pelo 
Serviço de Irrigação e de Solos Agrícolas. 

Parágrafo único. Os assistentes designados 
pelas mencionadas entidades, embora sujeitos à 
jurisdição do Serviço, não serão considerados 
servidores dêste, respondendo essas entidades 
pelos respectivos contratos de trabalho, ou relação 
de emprêgo. 

Art. 46. Ao Conselho Agropedológico caberá: 
a) realizar pesquisas e estudos sôbre irrigação 

e conservação do solo e demais recursos naturais 
básicos para a agricultura; 

b) elaborar normas e resolver dúvidas sôbre a 
coordenação e colaboração estabelecida nos arts. 3º, 5º 
 

e 7º, das repartições, órgãos colegiados e entidades 
autárquicas da União. 

§ 1º Participarão de sua composição de 
representantes dos Ministérios da Agricultura e 
Viação e Obras Públicas, do Conselho Nacional de 
Economia, do Conselho de Águas e Energia Elétrica, 
do Instituto Nacional do Pinho, do IBGE, do Instituto 
de Organização Racional do Trabalho – (IDORT) – 
da Confederação Rural Brasileira e representantes 
dos Estados interessados. 

§ 2º A designação dos membros do Conselho 
será feita pelo Presidente da República e deverá 
recair em pessoa de reconhecida capacidade 
científica e técnica para a função, que será 
considerada serviço público relevante. Seus votos 
poderão ser proferidos mediante carta ou telegrama, 
no caso de ausência justificada. 

§ 3º O Conselho funcionará com o “quorum” 
de um têrço de seus membros e, salvo convocação 
extraordinária de iniciativa do Diretor-Geral do 
Serviço ou de qualquer Ministro, realizará duas 
sessões plenárias por ano, cuja duração não 
excederá de 30 dias. 

§ 4º Quando se tratar de solução de dúvida, a 
que se refere a alínea “b” dêste artigo, competirá à 
Comissão de que trata o parágrafo 2º do artigo 69, 
deliberar a respeito. 

§ 5º Os membros do Conselho perceberão 
uma gratificação por comparecimento às sessões, 
além de ajuda de custo para transporte quando 
residentes nos Estados. 

Art. 47. São criados os cargos e funções 
constantes do Quadro e Tabela anexos. 

Art. 48. A organização administrativa do 
Serviço Nacional de Irrigação e de Solos Agrícolas e 
as atribuições de seus servidores, sua lotação e 
transferência, serão estabelecidas no Regulamento, 
observadas as prescrições das Disposições 
Transitórias desta lei. 
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Do Regime Financeiro 
 
Art. 49. A lei orçamentária da União 

consignará, anualmente, para atender à execução 
desta lei: 

a) uma dotação correspondente a 0,5% (cinco 
décimos por cento), no mínimo, da receita tributária 
da União, destinada ao Fundo de Irrigação; e 

b) uma dotação destinada à conservação do 
solo e às despesas de pessoal e administração do 
Serviço. 

Parágrafo único. Por decreto especial 
estabelecer-se-ão, até 31 de março de cada ano, os 
quantitativos a serem nêles aplicados diretamente 
pela União, ou mediante regime de cooperação, 
observando as seguintes bases: 

a) uma parte igual para cada Unidade 
Federativa; 

b) o restante, distribuído entre elas, 
proporcionalmente à sua superfície, população e 
recursos pelas mesmas consignadas no respectivo 
exercício, para obras, instalações e serviços de 
irrigação e conservação do solo. 

Art. 50. Na execução do disposto no parágrafo 
único do art. 49 deduzir-se-ão as importâncias aplicadas 
no mesmo exercício, em qualquer Unidade Federativa 
em obras, instalações e serviços de irrigação e de 
conservação do solo, em virtude de convênios em vigor 
e da legislação reguladora da aplicação dos arts. 198 e 
199 da Constituição e do artigo 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo único. Nos planos constitucionais de 
defesa contra os efeitos das sêcas no Nordeste e de 
Valorização Econômica da Amazônia e do 
aproveitamento do Vale do São Francisco serão 
previstos programas de irrigação e de conservação 
do solo, com especificação das respectivas dotações 
orçamentárias. 

Art. 51. As dotações orçamentárias 
consignadas para a execução desta lei considerar-
se-ão registradas pelo Tribunal de Contas, 
independente de qualquer formalidade, a 
 

1º de janeiro de cada ano e serão automàticamente 
distribuídas pelo Tesouro Nacional. 

Art. 52. O Tesouro Nacional, contabilizando-as 
como despesa efetiva, depositará no Banco do Brasil 
as importâncias provenientes das dotações previstas 
no art. 49 em parcelas de 25%, até o dia 15 de 
janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, à 
disposição do Serviço Nacional de Irrigação e de 
Solos Agrícolas, que as utilizará independente do 
regime de duodécimos. 

Parágrafo único. Os saldos oriundos das 
sobreditas dotações orçamentárias, verificados num 
exercício, serão transferidos para o exercício 
seguinte. 

Art. 53. Os saldos das cotas federais que não 
forem utilizadas por qualquer motivo reverterão ao 
Fundo de Irrigação. 

 
Da cooperação com os Governos 

locais 
 

Art. 54. Os Estados que pretenderem obter a 
cooperação financeira da União, nos têrmos desta 
lei, assim como o Distrito Federal, deverão, sob pena 
de caducidade do seu direito: 

a) declarar ao Ministério da Agricultura até 
1º de março de cada ano, os programas das  
obras, instalações e serviços de irrigação que 
pretendam realizar ou auxiliar, os recursos 
orçamentários ou de outras fontes legais com que 
concorrerão; 

b) assinar os respectivos convênios dentro dos 
prazos estatuídos pelo Govêrno Federal; 

c) assumir a obrigação de cooperação com os 
Municípios e particulares. 

Art. 55. As condições da cooperação 
estabelecida no art. 54 serão publicadas com 60 
dias, no mínimo, de antecedência, no “Diário Oficial” 
da respectiva unidade federativa, e guardarão, com 
referência aos interessados o princípio da igualdade 
de tratamento quanto aos benefícios conferidos por 
lei. 
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Art. 56. Os convênios da União com os 

Estados e o Distrito Federal observarão, a par das 
disposições regulamentares, as seguintes normas: 

a) os respectivos prazos serão estabelecidos 
de acôrdo com a natureza e finalidade da 
cooperação; 

b) as unidades federativas interessadas 
obrigar-se-ão a cumprir as disposições desta lei e de 
seu Regulamento e de outros diplomas legais sôbre 
a matéria; 

c) nesses convênios será estipulada a obrigação 
de cooperação da unidade federativa interessada com 
os Municípios, associações, cooperativas e consórcios 
rurais e agricultores em geral; 

d) as obras, instalações e serviços 
compreendidos nos convênios, salvo estipulação em 
contrário, serão considerados locais para o efeito da 
competência administrativa, percepção de taxas e de 
contribuições de melhoria, assim como para o efeito 
das responsabidades decorrentes de sua execução. 

Art. 57. Será criada, para execução do 
disposto nesta lei, uma Comissão estadual, 
composta de um representante da União, e por êste 
presidida, de um representante da unidade federativa 
interessada e de um da correspondente Federação 
das Associações Rurais. 

§ 1º À Comissão de que cogita êste artigo, 
incumbirá: 

a) elaborar estudos, planos, projetos, 
orçamentos, bem como bases e condições dos 
contratos referidos no artigo 58; 

b) elaboraras tarifas a que deverão ficar 
subordinados os irrigantes e os usuários dos 
serviços de irrigação; 

c) exercer todos os atos de execução e 
fiscalização que lhe forem atribuídos nos respectivos 
convênios; 

d) resolver sôbre reclamações dos irrigantes e 
conservacionistas, motivadas por denegação ou 
preterição de direitos assegurados nesta lei. 

§ 2º Na hipótese da alínea “d”,  
a Comissão proporá e solicitará  
dentro do prazo máximo de dez dias, à 
 

administração competente, as providências 
necessárias. 

§ 3º A execução dos Convênios, quando nêles 
não se dispuser de modo diferente, caberá ao 
Presidente da Comissão Estadual. 

§ 4º O Govêrno Federal colocará à disposição 
das unidades federativas interessadas assessôres 
técnicos e outros auxiliares julgados indispensáveis, 
sendo facultado contratar os serviços de pessoas de 
conhecimentos especializados em matéria de 
irrigação e de conservação do solo. 

 
Da cooperação com as entidades privadas 
 
Art. 58. Os contratos de cooperação da União 

e dos Estados com os irrigantes, além das 
exigências regulamentares, obedecerão às seguintes 
estipulações básicas: 

a) os estudos, projetos e orçamentos serão 
feitos gratuitamente; 

b) a execução das obras e instalações poderá 
ser entregue a emprêsas de idoneidade financeira e 
técnica, quando convier ao irrigante;  

c) amortização no prazo de 10 anos, 
prorrogável por igual tempo, em prestações 
proporcionais à rentabilidade da propriedade, 
sujeitas a juros não excedentes de 3% ao ano; 

d) suspensão e reajustamento das 
amortizações quando a produtividade do imóvel rural 
fôr prejudicada por pragas, inundações, sêcas, 
geadas e outros fenômenos metereológicos, de 
modo que o irrigante não possa atender ao custeio 
dos trabalhos culturais; 

e) seguros das colheitas e rebanhos que 
formem a base de rentabilidade do imóvel nas zonas 
onde estiver operando a Companhia Nacional de 
Seguro Agrícola; 

f) as máquinas, equipamentos, instalações, 
inclusive canais de irrigação, assim, como as 
benfeitorias necessárias e úteis, e os terrenos 
irrigáveis, ficarão gravados com a cláusula de 
inalienabilidade, enquanto não fôr solvida a dívida 
mencionada na alínea “c”; 
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g) é facultado ao irrigante substituir a cláusula 
da inalienabilidade pela prestação de fiança e de 
garantia hipotecária, ou pela caução de títulos da 
Dívida Pública do Estado interessado e de ações e 
debêntures de sociedades de economia mista de  
que participe a União; 

h) se o irrigante não executar ou recusar-se a 
executar as obras e trabalhos de conservação e 
reparação dos respectivos sistemas irrigatórios 
poderá o Estado ou a União fazê-lo às expensas do 
irrigante diretamente ou por intermédio de emprêsas, 
de cooperativas ou de consórcios rurais. As 
despesas realizadas de acôrdo com esta alínea 
serão acrescidas de quantia correspondente a 10% 
(dez por cento) do respectivo montante e uma vez 
comprovadas pelo Serviço Nacional de Irrigação, 
consideram-se dívida líquida e certa para efeito de 
cobrança executiva; 

i) o inadimplemento das obrigações 
contratuais importará nas sanções estatuídas no 
Regulamento desta lei, ressalvando os casos de 
fôrça maior. 

Art. 59. Os terrenos irrigáveis e seus 
acessórios, compreendidos na alínea “f” do art. 58, 
poderão ser desmembrados do imóvel agrícola para 
formar propriedade autônoma, desde que constituam 
garantia suficiente da dívida. 

Art. 60. Quando qualquer Estado ou o Distrito 
Federal não se habilitarem à execução desta lei, ou 
verificar-se a rescisão dos respectivos convênios, 
competirá à União executar as obras, instalações e 
serviços que deveriam ficar a cargo dos mesmos 
Estados, inclusive celebrar os contratos regulados no 
art. 58. 

Parágrafo único. Na hipótese dêste artigo, o 
Poder Executivo Federal criará os órgãos incumbidos 
das funções atribuídas à Comissão Estadual de 
Irrigação, pelo art. 57. 

Art. 61. Os arts. 58 a 60 e seu parágrafo 
único estendem-se, ao Distrito Federal e são 
aplicáveis no que couber aos convênios 
intergovernamentais e contratos sôbre conserva- 
 

ção do solo na conformidade do que estabelece o 
Regulamento. 
 

Da assistência financeira para açudagem 
 
Art. 62. A União concederá diretamente, ou 

mediante convênios com os Estados, prêmios de Cr$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) a Cruzeiros 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para a 
construção de açudes destinados à irrigação, em 
cooperação com os Municípios, particulares e 
entidades designados no artigo 3º. 

Parágrafo único. Para a construção das obras 
de açudagem previstas neste artigo, o Serviço, 
depois de ouvido o parecer técnico do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas e o da Divisão 
de Águas, fixará o limite de capacidade e 
profundidade dêsses açudes e o quantum de auxílio 
por metro cúbico dágua acumulável. 

Art. 63. São subsidiários na aplicação do art. 
62 e seu parágrafo as disposições, sôbre matéria 
análoga, da Lei nº 1.918, de 24 de julho de 1953. 

 
Disposições gerais e transitórias 

 
Art. 64. É o Poder Executivo autorizado a 

contratar com o Banco do Brasil S.A., pela Carteira 
de Crédito Agrícola e Industrial e com o Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo, sob 
responsabilidade do Tesouro Nacional, o 
financiamento dos agricultores para obras e 
instalações enumeradas na alínea “c”, do artigo 5º 
desta lei, localizadas nas regiões excluídas do 
Polígono das Sêcas. 

Art. 65. O financiamento autorizado pelo art. 
64, regular-se-á pelos preceitos das alíneas “c”, “d” e 
“e” do art. 58 e pelos seguintes: 

a) O Serviço prestará com o concurso da 
Divisão de Águas e demais repartições federais 
especializadas, assistência técnica aos interessados; 

b) além das garantias admitidas 
 no Regulamento da Carteira de Cré- 
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dito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. A., e 
do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, serão 
obrigatòriamente aceitas pela entidade financiadora, 
as especificadas na alínea “g” do art. 58. 

Art. 66. É a Carteira de Redescontos do Banco 
do Brasil autorizada a conceder, fora dos limites em 
vigor, o redesconto de títulos provenientes de 
financiamentos regulados por esta lei, qualquer que 
seja o prazo de vencimento dos mesmos títulos. 

Art. 67. A Caixa de Mobilização e Fiscalização 
Bancária receberá, em garantia de empréstimos por 
ela feitos aos Bancos, os títulos mencionados na 
alínea “g” do art. 58. 

Art. 68. O Regulamento estabelecerá 
providências para a rápida solução dos pedidos, 
propostas e processos referentes à concessão de 
financiamento e aos demais benefícios objetivados 
por esta lei. 

Art. 69. Ficam instituídas multas de mil, cinco 
mil e dez mil cruzeiros, comináveis aos infratores 
desta lei e de seu Regulamento. 

§ 1º A competência para aplicá-las será 
atribuída na forma do Regulamento às autoridades 
do Serviço Nacional de Irrigação e de Solos 
Agrícolas ou às autoridades das unidades 
federativas, nos têrmos dos convênios. O respectivo 
processo obedecerá às disposições aplicáveis do 
Código de Águas. 

§ 2º Das decisões sôbre cominações de 
penalidades, cabe recurso para o Conselho 
Agropedológico que o julgará, em última instância, 
mediante uma comissão constituída de 5 
Conselheiros, devendo um dêles ser o representante 
da Confederação Rural Brasileira. 

Art. 70. Serão isentos de impostos e taxas de 
importação, exceto as de previdência social, 
quaisquer maquinismos, acessórios, utensílios e 
materiais destinados às obras, instalações e serviços 
executados em virtude de contratos, acôrdos e 
convênios regulados por esta lei. 

Art. 71. Os contratos, convênios e demais atos 
realizados para os fins desta lei, inclusive operações 
bancárias e cambiais, assim como petições, papéis e 
documentos em geral, relativos à obtenção de 
favores e benefícios de qualquer natureza nela 
previstos, são isentos de quaisquer impostos e 
emolumentos federais. 

Art. 72. Independe da licença exigida na Lei nº 
2.145, de 29 de dezembro de 1953, a importação, 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
autarquias, sociedade de economia mista, 
associações, cooperativas e consórcios rurais, de 
máquinas e material para irrigação a serem 
empregados e utilizados, conforme certificado 
expedido pelo Serviço Nacional de Irrigação e de 
Solos Agrícolas. 

Art. 73. Os servidores da Seção de Irrigação da 
Divisão de Águas e das demais repartições 
consideradas extintas, ex-vi desta lei, por terem as 
respectivas atribuições e atividades passado a 
pertencer ao Serviço Nacional de Irrigação e de Solos 
Agrícolas, serão aproveitados em cargos e funções 
dêste, sem prejuízo dos seus direitos e vantagens. 

Art. 74. São transferidos para o nôvo Serviço os 
saldos das dotações orçamentárias das repartições a 
que se refere o art. 73, inclusive parcelas de dotações 
globais, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas 
administrativas convenientes. 

Art. 75. Os saldos das dotações consignadas 
nas verbas 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 
Social – Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime 
Especial de Financiamento – Subconsignações 
3.1.06 – 2) da Lei nº 2.665, de 6-12-.55, serão 
aplicados na execução desta lei. 

Art. 76. O Decreto nº 1.498, de 9 de agôsto de 
1939, modificado pelo Decreto nº 3.482, de 30 de 
outubro de 1941, continua em vigor com as 
alterações decorrentes dos arts. 58 e 59 desta lei e 
de outros dispositivos da mesma incompatíveis com 
os citados Decretos-leis. 

 



– 69 – 
 

Art. 77. É o Poder Executivo autorizado a abrir 
pelo Ministério da Agricultura o crédito especial de 
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para 
ocorrer às despesas de organização e instalação do 
Serviço e as demais despesas com a execução 
desta lei. 

Art. 78. A fim de elaborar, no prazo máximo 
de 60 dias o Regulamento desta lei e o plano de 
organização e instalação do Serviço, é criada uma 
Comissão presidida pelo Ministro da Agricultura, 
ou por seu delegado, da qual participará  
um representante da Confederação Rural 
Brasileira. 

§ 1º À Comissão compete organizar seu 
regimento interno, requisitar pessoal administrativo e 
técnico que julgue necessário ao desempenho de 
suas atividades, receber e apresentar sugestões e 
estudos oferecidos pelas entidades públicas e 
particulares. 

§ 2º O Presidente da República baixará, 
dentro de 30 dias da publicação desta lei, decreto 
designando os membros da Comissão e regulando 
as providências para o cumprimento dêste artigo e 
de seus parágrafos. 

Art. 79. Esta lei entrará em vigor na data 
 de sua publicação e será regulamentada no  
prazo de 120 dias, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
(Tabela na pág. 70) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 

emendas. 
Os Senhores Senadores que as aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA 
Nº 1-C 

 
Na tabela anexa ao presente projeto, no 

quadro de carreiras, onde se lê: “Contínuos” classes 
“F” e “O” 

e “Serventes” “D” e “E”, leia-se: “Auxiliares de 
Portaria” classes “D” a “G”. 

 
EMENDA 
Nº 2 (CF) 

 
Ao art. 34. 
Substitua-se a palavra “indistintamente” por 

“respectivamente”. 
 

EMENDA 
Nº 3 (CF) 

 
Ao art. 40, parágrafo único, item II. 
Substitua-se – “Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil 

cruzeiros)”, por – “Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil 
cruzeiros)”. 

 
EMENDA 
Nº 4 (CF) 

 
Ao art. 45. 
Inclua-se, depois de “Instituto Riograndense 

do Arroz”, as palavras: “e pelo Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas”. 

 
EMENDA 
Nº 5 (CF) 

 
Ao art. 49, parágrafo único. 
Suprimam-se as letras “a” e “b”. 
 

EMENDA 
Nº 6 (CF) 

 
Ao art. 62. 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 
“Serão reajustados, trienalmente, os limites 

dos prêmios previstos neste artigo, de acôrdo com a 
variação ocorrida no índice do custo de vida relativo 
ao Estado onde estiver localizado o açude”. 

 
EMENDA 
Nº 7 (CF) 

 
Ao art. 70. 
Suprima-se. 
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QUADRO DO PESSOAL DO SNI 
 

 
Cargos isolados 

 
Padrão Nº de cargos 

   
Assistentes da Assessoria ................................... – 10 
Assistentes Auxiliares .......................................... – 5 
Consultor Jurídico ................................................ – 1 
Assistentes Jurídicos ........................................... – 3 
Engenheiros ......................................................... – 10 
Agrônomos ........................................................... – 10 
Químico Agrícola .................................................. – 5 
Edafólogos ........................................................... – 10 
Estatísticos ........................................................... – 3 
Laboratoristas ...................................................... – 5 
Tesoureiro ............................................................ – 1 
Auxiliar-Tesoureiro ............................................... – 2 
Almoxarife ............................................................ – 3 
   

 
Carreira 

 
Classe Nº de cargos 

   
Oficial Administrativo ............................................ L 5 
Oficial Administrativo ............................................ K 10 
Oficial Administrativo ............................................ J 10 
Oficial Administrativo ............................................ I 15 
Oficial Administrativo ............................................ H 20 
Escriturário ........................................................... G 10 
Escriturário ........................................................... F 15 
Escriturário ........................................................... E 20 
Datilógrafos .......................................................... G 30 
Datilógrafos .......................................................... F 25 
Datilógrafos .......................................................... E 20 
Contínuos ............................................................. G 20 
Contínuos ............................................................. F 15 
Serventes ............................................................. E 30 
Serventes ............................................................. D 25 
   

Funções gratificadas 
 

Nº de cargos 
 

  
Diretor Geral ........................................................................................................ 1 
Inspetor Regional................................................................................................. 2 
Chefe de Distrito .................................................................................................. 5 
Chefe de Subdistrito ............................................................................................ 10 
Secretário do Diretor ........................................................................................... 1 
Secretário do Cons. Agro-Pedalógico ................................................................. 1 
Chefia de Seção .................................................................................................. 10 
Chefe da Portaria ................................................................................................ 5 
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EMENDA 
Nº 8 (CF) 

 
Ao art. 78. 
Acrescente-se, ao final do artigo: 
"um representante do Departamento Nacional 

de Obras Contra as Sêcas e um representante do 
Departamento Nacional de Saneamento". 

 
Votação, em discussão única, da Redação 

Final do Projeto de Resolução nº 34, de 1960, que 
nomeia Luciano Vieira para o cargo de Médico, 
Padrão PL-3, criado pela Resolução nº 24, de 1960 
(redação oferecida pela Comissão Diretora em seu 
Parecer nº 234, de 1960). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada que 

vai à promulgação: 
 

PARECER 
Nº 234, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 34, 

de 1960, que nomeia Luciano Vieira para o cargo de 
Médico. 

 
Tendo sido aprovado, sem emenda, o Projeto 

de Resolução nº 34, de 1960, apresenta esta 
Comissão, nos seguintes têrmos, a sua Redação 
Final: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº .. 
 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeado, nos têrmos do art. 

85, letra "c", item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Médico, Padrão PL-3, criado pela 
Resolução nº 24, de 1960, Luciano Vieira. 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Resolução nº 38, de 1960, de autoria da Comissão 
Diretora, que concede exoneração a Alexandre 
Rachid José Pedro, do cargo de Auxiliar Legislativo 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

Comissão Diretora, para Redação Final: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 38, DE 1960 

 
Concede exoneração, a pedido, do cargo de 

Auxiliar Legislativo, a Alexandre Rachid José Pedro. 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E exonerado, a pedido, de acôrdo 

com o art. 85, alínea "c", item 2, do Regimento 
Interno, do cargo de Auxiliar Legislativo, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Alexandre Rachid 
José Pedro. 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Resolução nº 33, de 1960, que nomeia Edson 
Ferreira Afonso, René Nunes, Geraldo Magela de 
Melo Mourão e Walter Orlando Barbosa Leite para os 
cargos de Oficiais Auxiliares da Ata criados pela 
Resolução nº 24, de 1960. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimento de destaque que vai ser lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário. 

É lido, e sem debate aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 354, DE 1960 

 
Tendo em vista o fato de haver o 

interessado, em carta à Comissão 
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Diretora, solicitado fôsse tornada sem efeito a sua 
nomeação, requeiro, nos têrmos do art. 310, letra. 
"b", do Regimento Interno, o destaque, para rejeição, 
do seguinte nome constante do art. 1º do projeto: 
"Geraldo Magela de Melo Mourão". 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. – 
Cunha Mello. – Novaes Filho. – Mathias Olympio. – 
Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 
salvo o destaque. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão Diretora, para Redação Final: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 33, DE 1960 

 
Nomeia para os cargos de Oficiais Auxiliares 

da Ata, padrão PL-4, Edson Ferreira, Afonso René 
Nunes, Geraldo Magela de Melo Mourão e Walter 
Orlando Barbosa. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º São nomeados nos têrmos do art. 

85, letra "c", item 2, do Regimento Interno, para 
os cargos vagos de Oficiais Auxiliares da Ata, 
padrão PL-4, Edson Ferreira, Afonso René 
Nunes, Geraldo Magela de Melo Mourão e Walter 
Orlando Barbosa, criados pela Resolução nº 24, 
de 1960. 

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

 
Votação, em discussão única, do 

Requerimento nº 344, de 1960, do Sr. Senador 
Jefferson de Aguiar, solicitando a inclusão em Ordem 
do Dia, nos têrmos do art. 171, nº I, letra "a", do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei da Câmara nº 
333, de 1952, que dispõe sobre a partici- 
 

pação do trabalhador nos lucros da emprêsa. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento passará 

da Comissão de Legislação Social à de Finanças. 
 
Votação, em discussão única, da Redação 

Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 40, de 1959, que reverte ao Serviço Ativo 
da Marinha as militares que passaram à inatividade 
por fôrça do Decreto nº 19.700, de 12 de fevereiro de 
1953 (redação oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer nº 251, de 1960). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Redação Final. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 251, DE 1960 

 
Redação Final das Emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1959, que 
reverte ao Serviço Ativo da Marinha de Guerra os 
militares que passaram à inatividade por fôrça do 
Decreto nº 19.700, de 12 de fevereiro de 1931. 

 
EMENDA 

Nº 1 
 

Ao art. 2º (Emenda na 1-CF). 
Acrescentem-se os seguintes parágrafos: 
§ 1º O processo adotado para  

reversão será o mesmo determinado 
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pelo Decreto nº 19.700, de 12 de fevereiro de 1931. 
§ 2º Só poderão requerer os favores desta lei 

os oficiais que não tenham conseguido, por via 
administrativa, a reversão ao serviço ativo, nos 
têrmos da legislação anterior. 

 
EMENDA 

Nº 2 
 

Ao art. 3º (Emenda nº 2-CF). 
Acrescente-se, in fine: 
...ou às vantagens decorrentes das leis 

relativas aos militares participantes da segunda 
guerra mundial, ou à contagem do tempo de serviço 
para a inatividade, durante o período em que 
estiveram na reserva remunerada ou reformados. 

O SR PRESIDENTE: – Designo nobre 
Senador Sr. Caiado de Castro para acompanhar na 
outra Casa do Congresso, o estudo das emendas do 
Senado. 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 7, de 1958 (nº 3.154, de 1957, na 
Câmara dos Deputados), que modifica o item I do 
art. 3º da Lei nº 2.656, de 26 de novembro de 1955, 
que dispõe sôbre subvenção às Associações Rurais 
Municipais, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 236 
a 238, de 1960) das Comissões de Constituição e 
Justiça; de Economia; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E o seguinte projeto aprovado, vai a sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 7, DE 1958 

 
(Nº 3.154-A, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

Modifica o item I do art. 3º da Lei nº 2.656, de 
26 de novembro de 1955, que dispõe sôbre 
subvenção as Associações Rurais Municipais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O item I do art. 3º da Lei nº 2.656, de 26 

de novembro de 1955, passa a ter a seguinte 
redação. 

"Art. 3º................................................................ 
I – Tenham sido reconhecidos de acôrdo com 

o disposto no art. 10 do Decreto-lei nº 8.127, de 24 
de outubro de 1945". 

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

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 176, de 1959 (nº 3.052, de 1957, 
na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 150.000.000,00, destinado ao 
combate ao cancro cítrico nos Estados de São 
Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 244, de 1960, da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 176, DE 1959 

 
(Nº 3.052-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 

da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 150.000.000,00, 
destinado ao combate ao cancro, cítrico nos 
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Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e 
Goiás. 

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

pelo Ministério, da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de 
cruzeiros), destinado a extinguir o cancro cítrico nos 
Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás, 
e a indenizar os proprietários cujas plantas forem 
destruídas pelo Poder Público, no combate mal. 

Parágrafo único. As providências de 
erradicação da doença e de indenização aos 
produtores nos têrmos dêste artigo, serão levadas a 
efeito em regime de convênio entre o Ministério da 
Agricultura e as Secretarias de Agricultura daqueles 
Estados, estipulando-se, nos respectivos 
documentos, a obrigação de circunstâncias da 
prestação de contas da aplicação do crédito. 

Art. 2º A destruição da planta será 
comprovada pelo auto de destruição, lavrado pela 
autoridade encarregada do serviço, devendo conter o 
número de plantas abatidas, a idade, a qualidade, a 
produtividade e a circunstância de terem sido 
queimadas. 

Art. 3º O Ministério da Agricultura ou as 
Secretarias de Agricultura, no caso de convênio, 
regulamentarão, até 30 (trinta) dias após a 
publicação desta lei, as bases das indenizações, as 
quais constarão de tabela, onde sejam levadas em 
conta a zona da erradicação, a idade das plantas, a 
qualidade e produtividade das mesmas. 

§ 1º Tratando-se de árvores em franca 
produção, a indenização não será inferior a Cr$ 
200,00 (duzentos cruzeiros), nem superior a 
Cruzeiros 600,00 (seiscentos cruzeiros), por pé. 

§ 2º Tratando-se de mudas em viveiros, a 
indenização não será inferior a Cr$ 1,00 (um 
cruzeiros), nem superior a Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), 
por pé. 

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

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 82, de 1959 (nº 3.495-57, na 
Câmara) que concede personalidade jurídica e 
autonomia administrativa ao Instituto Joaquim 
Nabuco, tendo Pareceres Favoráveis (ns. 239 a 241-
60) das Comissões: de Constituição e Justiça, de 
Educação e Cultura e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 82, DE 1959 

 
(Nº 3.495-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede personalidade jurídica e autonomia 

financeira e administrativa ao Instituto Joaquim 
Nabuco. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Instituto Joaquim Nabuco (I.J.N.), 

criado pela Lei nº 770, de 21 de agôsto de 1949, 
alterada pela Lei nº 1.817, de 28 de fevereiro de 
1953, passa a ter personalidade jurídica, e 
autonomia financeira e administrativa, para a 
realização dos seus objetivos. 

Art. 2º O Instituto Joaquim Nabuco será 
administrado por um Conselho Diretor, composto 
de cinco membros, escolhidos dentre pessoas de 
ilibada reputação, que se dediquem a estudos e 
pesquisas científicos de natureza social, e  
por um diretor executivo ao qual o conselho 
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delegará podêres, conforme o regimento da 
entidade. 

Art. 3º Os membros do Conselho Diretor 
exercerão o mandato por seis anos. 

§ 1º O primeiro Conselho Diretor será 
nomeado livremente pelo Presidente da República 
por proposta do Ministro de Estado da Educação e 
Cultura, sendo dois com mandatos de três anos e os 
demais com mandatos de seis anos. 

§ 2º De três em três anos, haverá, 
alternadamente, renovação de dois e três membros, 
mediante indicação em lista tríplice organizada pelo 
Conselho Diretor e submetida, pelo Ministro de 
Estado da Educação e Cultura, ao Presidente da 
República, para escolha e nomeação. 

Art. 4º O diretor executivo será escolhido, pelo 
Presidente da República, de lista tríplice organizada 
pelo Conselho Diretor e encaminhada por intermédio 
do Ministro de Estado da Educação e Cultura. 

Art. 5º O Conselho Diretor elaborará o 
regimento do Instituto. 

Art. 6º Anualmente, o Instituto Joaquim  
Nabuco apresentará a proposta do seu orçamento 
para inclusão na proposta orçamentária do Ministério 
da Educação e Cultura. 

§ 1º Os recursos destinados ao Instituto 
Joaquim Nabuco serão automàticamente registrados 
pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro 
Nacional, para depósito no Banco do Brasil S.A., em 
prestações semestrais, em conta especial à 
disposição do diretor executivo do Instituto. 

§ 2º Os créditos do exercício de 1958, 
destinados ao custeio das atividades do Instituto 
Joaquim Nabuco, e o saldo orçamentário de 
idênticos recursos do exercício de 1957 serão postos 
à sua disposição pela forma prevista no parágrafo 
anterior. 

Art. 7º O patrimônio do Instituto Joaquim 
Nabuco será constituído: 

a) de subvenções ou contribuições ou 
federais, estaduais e municipais; 

b) de legados, doações e subvenções de 
instituições públicas ou privadas e de particulares; 

c) de renda própria do seu patrimônio e dos 
seus serviços. 

Parágrafo único O edifício-sede, o 
equipamento e todos os demais pertences do 
Instituto Joaquim Nabuco ficam incorporados ao seu 
patrimônio. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 150, de 1959 (nº 848, de 1959, na 
Câmara), que retifica o art. 1º da Lei nº 3.156, de 24 
de maio de 1957, que concede pensão especial a 
Beatriz e Arminda Ferreira Lucas, tendo Pareceres 
(ns. 242 e 243, de 1960) das Comissões: de 
Constituição e Justiça, favorável; de Finanças, 
contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 150, DE 1959 

 
(Nº 848-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Retifica o art. 1º da Lei no 3.156, de 24 de 

mato de 1957, que concede pensão especial a 
Beatriz e Arminda Ferreira Lucas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Passa a ter a seguinte redação o art. 1º 

da Lei nº 3.156, de 24 de maio de 1957: 
"Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$ 

3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Beatriz Ferreira 
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Lucas e igual quantia a Arminda Ferreira Lucas, 
irmãs solteiras do ex-maquinista do Lóide Brasileiro 
Álvaro Ferreira Lucas, que a bordo do navio "Avaré" 
fêz parte de comboio de guerra, no período de 1914 
a 1918". 

Parágrafo único. O pagamento da pensão 
correrá a conta da verba orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 
comunicação Câmara dos Deputados. 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 36, de 1960 (nº 1.492, de 1960, 
na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cruzeiros 130.000.000,00, para 
atender às despesas com a manutenção do 
Restaurante Central dos Estudantes, tendo 
Parecer Favorável,  sob nº 245, de 1960, da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 36, DE 1960 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 130.000.000,00, para atender as despesas 
com a manutenção do Restaurante Central dos 
Estudantes. 

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

pelo Ministério da Educação e Cultura – Departamento 
Nacional de Educação – Divisão de Educação Extra-
Escolar – o crédito especial de Cr$ 130.000.000,00 
(cento e trinta milhões de cruzeiros) para atender às 
despesas com a manutenção do Restaurante Central 
dos Estudantes, no exercício de 1960. 

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

 
Votação em discussão única, do Projeto de 

Resolução número 39, de 1960, que suspende a 
execução da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 
1958, no que se refere ao impôsto de renda sôbre os 
vencimentos dos magistrados (projeto oferecido pela 
Comissão de Constituição e Justiça como conclusão 
de seu Parecer nº 235, de 1960). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento sôbre 

a mesa, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 355, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 274, letra "c", do 

Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Resolução nº 39, de 1960, a fim de ser 
feita na sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. 
Aura de Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão 
do Plenário, o projeto volta à Comissão de 
Constituição e Justiça para reexame da matéria. 

 
Votação, em primeira discussão, do Projeto  

de Lendo Senado nº 37, de 1959, de autoria do Sr. 
Senador Lobão da Silveira, que altera a Lei nº 3.431, de 
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18 de julho de 1958, que constituiu o Estabelecimento 
Rural do Tapajós, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 
246 a 248, de 1960, das Comissões de Constituição e 
Justiça; de Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
E o seguinte o projeto aprovado em primeira 

discussão: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 37, DE 1959 

 
Altera a Lei nº 3.431, de 18 de julho de 1958, 

que constituiu o Estabelecimento Rural do Tapajós. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 3.431, de 18 de julho 

de 1958, passa a ter a seguinte redação: 
"A administração do Estabelecimento Rural do 

Tapajós será composta de um administrador 
nomeado em comissão, por livre escolha do 
Presidente da República, entre engenheiros 
agrônomos de reconhecido tirocínio e de um 
Conselho Fiscal constituído por dois representantes 
do Ministério da Agricultura, indicados pelo Ministro, 
por um representante do Estado do Pará, indicado 
pelo Governador e por dois representantes dos 
Municípios de Santarém e Itaituba, indicado cada 
qual pelos respectivos prefeitos". 

§ 1º O mandato dos membros do Conselho 
Fiscal será de 2 anos. 

§ 2º O administrador será substituído em suas 
faltas e impedimentos, por um dos engenheiros 
agrônomos de reconhecido tirocínio que trabalhem 
no Estabelecimento e designado para essas funções 
eventuais pelo Ministro da Agricultura. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor a partir 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Continuação da primeira discussão do 

Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que 
dispõe sôbre a franquia postal-telegráfica para os 
Partidos Políticos Nacionais (apresentado pelo 
Senador Caiado de Castro), tendo Pareceres da 
Comissão de Constituição e Justiça: 1º Parecer nº 
133, de 1959, pela inconstitucionalidade do 
projeto; 2º Parecer nº 575, de 1959, pela 
constitucionalidade do substitutivo oferecido em 
Plenário, exceto quanto ao parágrafo único do seu 
art. 1º, e, quanto ao mérito, pela sua 
inconveniência, com voto em separado do Senador 
Lima Guimarães – parecer aprovado na sendo de 
29-10-59, no tocante ao aspecto constitucional da 
matéria da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, nº 576, de 1959, 
favorável ao substitutivo, com a Emenda que 
oferece de nº 2; da Comissão de Finanças, nº 577, 
de 1959, contrário aos arts. 5º a 9º do substitutivo 
e ao item "a" da Emenda nº 2; favorável ao item 
"b" da Emenda nº 2; deixa de se pronunciar sôbre 
os artigos 1º a 4º do substitutivo, declarando 
escapar o assunto à sua competência e apresenta 
nova Emenda sob nº 3. 

NOTA: Projeto retirado da Ordem do Dia na 
sessão de 9-11-1959, a requerimento do Sr. 
Senador Francisco Gallotti, para audiência do 
Ministro da Viação e Obras Públicas (diligência já 
cumprida). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 28-6 foi 

lido o Requerimento nº 346, do Sr. Senador Moura 
Andrade, solicitando nova audiência da Comissão de 
Finanças. 

Por falta de número não pôde ser votado. 
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Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto volta à Comissão de Finanças. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 63, de 1957, que proíbe durante cinco anos a 
exportação de couros de animais silvestres 
mamíferos, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 196 
a 198, de 1958, dos Comissões de Constituição e 
Justiça; de Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 4-6-

1960, foi lido o Requerimento nº 350, do Sr. Senador 
Moura Andrade, solicitando audiência do Sr. Ministro 
da Agricultura. 

Por falta de número não pôde ser votado. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Será feita a diligência requerida. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 71, de 1959, (nº 3.141, de 1957, Câmara) que dá 
ao aeroporto da cidade de Iraí, Estado do Rio 
Grande do Sul, o nome de "Aeroporto Vicente Dutra", 
tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 249 e 250, de 
1960, das Comissões: de Comissões e Justiça e de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

 
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 71, DE 1959 
 

(Nº 3.141-B, de 1967, na Câmara dos Deputados). 
 

Dá ao aeroporto da cidade de Iraí, Estado do 
Rio Grande do Sul, o nome de "Aeroporto Vicente 
Dutra". 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O aeroporto da cidade de Iraí, Estado 

do Rio Grande do Sul, denominar-se-á "Aeroporto 
Vicente Dutra" 

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

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
Ordem do Dia. 

Vai-se proceder à votação do Requerimento nº 
351, de urgência, formulado pelo nobre Líder da 
Maioria, lido na hora do Expediente. 

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. 
Presidente, perdoe-me V. Exa., mas conversava com 
o nobre Líder da Maioria e não percebi qual a  
matéria anunciada por Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE: – Anunciei – a votação 
do requerimento de urgência formulado pelo nobre 
Líder da Maioria e lido na hora do Expediente, para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 4-56. 

De acôrdo com o Regimento Interno, 
requerimentos dessa natureza são votados ao final 
da Ordem do Dia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Trata-se de 
requerimento de urgência especial? 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento pede 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 4,  
de 1956, que cria o Ministério da Economia, 
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na forma do art. 330, letra "b", da nossa Lei Interna. 
Êsse dispositivo refere-se à urgência especial. 

O SR. MEM DE SÁ: – Está em votação o 
requerimento? 

O SR. PRESIDENTE: – Coloquei-o, neste 
momento, em votação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr.Presidente, peço a 
palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
encaminhara a votação, o nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a 
votação) (*): – Senhor Presidente, coerente com as 
minhas manifestações anteriores, não vejo razão 
para que se conceda urgência natureza especial – a 
famigerada urgência-urgentíssima – para o projeto 
de lei que cria novos Ministérios. 

Declaro, desde logo, que não entro o mérito do 
projeto, nem me estou manifestando contra a criação 
dos Ministérios. Ao contrário, em princípio, vejo a 
medida com bons olhos, com simpatia até. 

Parece-me, porém, que não tendo sido 
examinada a proposição até o dia 30 de junho último, 
já agora mal não há que se retarde, por três ou 
quatro dias, a sua votação, dando-lhe tramitação de 
caráter urgente, mas de urgência normal. 

O eminente Líder da Maioria, na última vez em 
que êste Plenário votou urgência de caráter especial, 
teve oportunidade de se manifestar, de forma 
veementíssima, contra tal processo. Naquela 
ocasião, foi Sua Excelência mais drástico do que eu 
mesmo tenho sido, ao condenar as urgências – 
urgentíssimas, chegado ao ponto de declarar que se 
revoltava e que não mais estava disposto, em 
hipótese alguma, a sujeitar o Senado à situação de 
votar projetos sem poder estudá-los, ou examiná-los, 
transformando-o em mera Câmara de chancela de 
proposições que se desejam aprovadas. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Naquela oportunidade, foi até necessário 
que eu aparteasse S. Exa., e depois, falando sôbre 
a matéria, lhe lembrasse que, muitas vêzes, o 
Senado se vê constrangido a adotar êste recurso 
por não haver outroremédio, em situações 
verdadeiramente prementes, quando os prazos se 
vão vencer. 

Fi-lo ver, por exemplo, naquele momento, o 
que poderia ocorrer com projeto de lei referente à 
homologação das tarifas do GATT. Essas tarifas 
tinham um têrmo fatal para serem aprovadas e eu 
entendia – por muito que me rebele contra o 
processo – que, em face do interesse público, da 
necessidade geral do bem comum, o Senado, 
nesses transes, devia capitular – porque se trata de 
uma verdadeira capitulação – e aceitar o recurso 
extremo que o Regimento prevê. 

Creio que isto se teria reproduzido nos 
últimos dias do mês findo. Estava o País em 
suspenso a respeito do caso da COFAP. Se a 
política do Govêrno era no sentido de manter 
aquele órgão, admito que o Líder se visse 
constrangido, embora a contragosto, contra suas 
tendências, a solicitar do Senado o remédio 
heróico para salvar medida que se integraria no 
plano de ação política do Govêrno. Mas venceu o 
prazo e o projeto de lei que prorrogava a vigência 
da COFAP não foi votado. O Govêrno teve, então, 
de recorrer a uma Solução artificial; que está 
sendo inquinada de inconstitucional e de ilegal 
pelas autoridades na matéria. 

Li nos jornais que Pontes de Miranda se havia 
manifestado considerando inconstitucional ou ilegal o 
Decreto do Sr. Presidente da República. A verdade é 
que, inconstitucional ou não, o Govêrno salvou, por 
alguns dias, a situação que temia, deferindo ao 
Conselho Coordenador do Abastecimento a tarefa 
que até então estava confiada à COFAP. 

Em face da situação criada, não  
há mais motivo para que o Senado 
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examine o projeto no regime de urgência 
especial. 

Há outra consideração a fazer: não tendo 
sido votada a matéria até o dia 30 de junho, em 
verdade a COFAP deixou de existir, extinguiu-se; 
e, já agora não mais se trata de prorrogar, por 
alguns meses,a existência de órgão que estava 
com a vida contada por minutos, mas de criar de 
nôvo, de ressuscitar, dando nova vida a um corpo 
morto. 

Não sei se os eminentes colegas que estavam 
em Brasília, tiveram oportunidade de estudar o 
projeto e estão capacitados a sôbre ele se 
manifestarem. 

Li nos jornais de hoje, que ainda ontem o 
quorum do Senado atingiu apenas a 17 presentes. 
Vejo, por isso, que grande número de Senadores, 
entre êles eu me incluo, aqui não se encontrava. 
Falando por mim, declaro que não estou habilitado a 
votar o projeto, embora deseje considerá-lo sem a 
menor preocupação facciosa, sem a menor intenção 
de crítica ou de combate ao Govêrno. De resto, sabe 
a Casa – e os eminentes colegas da Maioria me 
farão justiça – que não costumo examinar projetos 
de política administrativa ou econômica com visadas  
estreitas de sectarismo ou partidarismo; ao contrário, 
dou o que tenho de melhor, que é pouco, para 
considerar objetivamente os problemas e dar-lhes a 
solução que, ao meu modo de ver, mais se 
coadunam com bem comum. Penso, por isso, que 
não se justifica a urgência-urgentíssima, e faço 
minhas as palavras com que o eminente Líder da 
Maioria profligou candentemente o regime de 
urgência especial na última vez que aqui foi votada. 
Não, tenho em mãos o "Diário do Congresso", 
porque, "se não teria o prazer de ler as palavras que 
S. Exa. proferiu. Foi extremamente violento nas suas 
afirmações, declarando que não admitia, não 
aceitava, de então para o futuro, recorrer a êsse 
dispositivo regimental porque, como Líder da 
 

Maioria, se recuava a submeter o Senado a 
essa situação. 

Entendo, repito, que S. Exa., como os 
eminentes colegas que o antecederam na liderança, 
o eminente Senador Jefferson de Aguiar, o saudoso 
e inesquecível Senador Lameira Bittencourt, e êsse 
grande Líder da Maioria que foi Filinto Müller... 

O SR.FILINTO MÜLLER: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...todos se viram 
forçados, mais de uma vez, extremamente a 
contragôsto – disso dou depoimento – a usar dessa 
medida, mas sempre que não, havia outro recurso, 
sempre que havia um prazo fatal, sempre que o 
Senado estava diante do dilema de votar ou não 
cumprir as suas funções. 

No caso vertente entendo que a urgência 
comum, pela qual êsse projeto entraria em Ordem do 
Dia dentro de quarenta e oito horas, com ou sem 
parecer, satisfaz plenamente ao intêresse público, 
permite o exame dos Senhores Senadores e a 
elaboração de emendas com o objetivo de aperfeiçoar 
o projeto, deixando o Senado em boa situação. Não 
perturba a marcha administrativa, não perturba a vida 
econômica, não perturba a tranqüilidade pública. 

Por isso, Sr. Presidente, coerente com a 
minha orientação inflexível, e de acôrdo com a 
orientação tão nitidamente exposta pelo eminente 
Líder da Maioria, voto contra a concessão da 
urgência especial, propondo seja transformada em 
urgência normal, comum. (Multo bem. Muito bem!). 

O. SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do requerimento. 

O SR. APONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, 
prezados colegas, desejo, em poucas palavras, 
justificar o voto favorável que darei ao requerimento 
ora em discussão. Ao fazê-lo, cumpre-me, preliminar- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mente, lamentar o que raramente acontece: que me 
tenha colocado, neste passo, em divergência com o 
meu tão ilustre quão caro colega de Oposição, o 
nobre Senador Mem de Sá. Verá S. Exa., porém, 
que as nossas discordâncias dizem respeito sòmente 
às conclusões da sua brilhante oração, por isso que 
sou levado a votar favoràvelmente à urgência 
regimental tal como requerida, por muitos dos 
motivos que Sua Excelência enumerou para mostrar 
que é em consonância com essas razões que profiro 
a opinião da nossa Bancada. 

Sr. Presidente, o Senado tem hoje número 
para votar. Êste fato, que seria corriqueiro e 
despiciendo nas reuniões habituais da Câmara Alta, 
merece, entretanto, registro especial, jubiloso, quase 
entusiástico. 

O Senado tem número, e assim é do interêsse 
público que representamos e, ao mesmo tempo, do 
nosso dever – tomada a expressão dever como a 
obrigatoriedade do cumprimento do nosso mandato – 
que lancemos mão dos dias em que o Senado tenha 
número para ultimar a tarefa legislativa naqueles 
pontos em que ela se impõe com energia e 
necessidade. 

O número para votação, no Senado, tem sido 
como os três cabelos da Oportunidade, da Ocasião, 
segundo a tradição clássica. A Ocasião tinha três 
cabelos, e aquêles que não tivessem presteza 
suficiente para segurá-la por esses apêndices 
irrisórios, estariam na contingência de perdê-la. 

Ora, parece-me extremamente importante que 
não deixemos passar a Oportunidade, a Ocasião, 
sem segurá-la pelos seus três cabelos. 

Temos Informação de que a partir de amanhã 
alguns dos nossos colegas, levados por motivos os 
mais respeitáveis e até por necessidades, das  
mais indiscutíveis, deverão começar a ausentar-se. 
Sei, por exemplo, que se encaminhará ao  
nobre Estado do Amazonas uma delegação  
de Senadores chefiada pelo nosso 
 

eminente e ilustre companheiro, Senador Mourão  
Vieira, viagem essa que irá diminuir o número já 
exíguo com que conta o Senado. 

Portanto assalta-me o receio de que nos 
próximos dias estejamos na mesma situação em que 
até hoje nos encontrávamos, de uma espécie de 
humilhante paralisia, em face das reiteradas e 
urgentes imposições do processo legislativo. 

Nestas condições, para assegurar-nos da 
possibilidade de ultimar; hoje, a votação dessa 
matéria importante, acho que, partindo exatamente 
dos princípios enunciados pelo nobre Senador Mem 
de Sá isto é, da importância, da matéria e da 
urgência da decisão, que talvez não se venha a 
reproduzir – nós, da União Democrática Nacional, 
daremos a ela o nosso apoio. 

Não é porém, apenas, a urgência da decisão 
que nos faz tomar esta atitude; dizia eu, há. pouco, 
que, era também a importância da decisão, e  
procurarei, em poucas palavras, justificar êste ponto 
de vista. 

A criação do Ministério de Minas e de Energia 
e do Ministério da Indústria e Comércio, 
corresponde: a pontos de vista gerais, 
reiteradamente manifestados pelo nosso partido há 
muitos anos. No decorrer da primeira fase do último, 
Govêrno Getúlio Vargas, constituiu-se, no Congresso 
Nacional uma comissão especial chamada Comissão 
de Reforma Administrativa. Essa Comissão, sob a 
presidência do então Deputado Horácio Láfer, 
chegou, ao, final de acurados e penosos estudos, a 
uma conclusão que, neste particular, se justapõe 
perfeitamente ao projeto cuja urgência vamos hoje 
votar, isto é, a criação, do Ministério de Minas e de 
Energia e do :Ministério da Indústria e do Comércio. 

As razões que levaram a Comissão Especial 
de Reforma Administrativa a tomar essa deliberação 
constam dos extensivos e volumosos pareceres que 
compendiam o resumo a síntese dos trabalhos ali 
feitos. Tratava-se, no momento, da sua não 
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pròpriamente extinção, mas da paralisação dos 
estudos que visavam à criação do Ministério da 
Previdência Social, com a incorporação de tôdas as 
autarquias assistenciais e previdenciais. E foi 
possivelmente esta orientação tomada pela 
Comissão que, não correspondendo aos interêsses 
da politica dominante, ou, pelo menos, de certos 
setores daquela politica, impediu fôsse avante o 
trabalho da referida Comissão. Mas, desde logo, 
posso acentuar ao Senado que a nossa atitude em 
relação à criação do Ministério de Minas e de 
Energia e do Ministério da Indústria e Comércio não 
é improvisada, não decorre de estudo atual feito 
sôbre a proposição em debate no Senado, senão 
que é amadurecida, refletida, ponderada e decorre 
do exame feito, há vários anos, dêsse mesmo 
assunto, em seguimento a numerosas reuniões e 
aprofundados debates. 

As razões são óbvias. São razões de 
sistematizar dentro de um complexo orgânico, 
homogêneo e tanto quanto possível coerente, uma 
série de serviços cuja dispersão ocasiona a 
insuficiência das realizações administrativas; e, 
sobretudo, de libertar de certas Pastas, 
determinadas repartições ou serviços que, dentro 
delas, têm posição reflexa ou subordinada e, 
conseqüentemente, não funcionam de maneira 
satisfatória, quando no quadro geral doa interêsses 
brasileiros. Esta posição só é subordinada porque os 
serviços se encontram dentro daquela Pasta; ao 
passo que se fôssem objeto de uma autonomia 
administrativa ou de uma unidade ministerial, êles se 
desenvolveriam de forma a corresponder mais de 
perto ao interesse público. 

Por outro lado, visava a proposta da Comissão à 
criação dêsses Ministérios, tendo em vista retirar da 
superintendência direta da Presidência da República 
uma série de órgãos cuja centralização, sob a 
fiscalização pessoal do Primeiro Magistrado da Nação, 
é causa constante de perturbações e de entraves. 

O Presidente da República, de resto, tanto 
aqui no Brasil como nos Estados Unidos, com a 
ampliação das tarefas de Estado e superposição das 
diferentes áreas de influência do Poder Público na 
vida social e particular, aumentou 
extraordinàriamente o seu ciclo de atividades. Entre 
nós – não posso dizer, de momento, mas na ocasião 
em que se constituiu a Comissão – de acôrdo  
com trabalho do DASP, que compendiava todos  
os serviços públicos brasileiros, a Presidência  
da República, tinha àquela época, sob a sua 
jurisdição mais de cem Agências do Poder  
Público; sendo portanto impossível o contrôle 
presidencial, através de Gabinetes exíguos, com 
atribuições muito mais formais do que 
administrativas ou políticas, sob os variados 
aspectos das atividades públicas. 

Obedecendo a essas observações e em 
conseqüência das experiências foi que aquela 
Comissão, com a colaboração da nossa Bancada, já 
então franca e inteiramente oposicionista, 
apresentou os projetos a que acabo de fazer menção 
e que coincidem com o que estamos votando, 
excetuada a parte referente à criação do Ministério 
de Previdência Social, que não chegou a entrar no 
relatório inicial pelos motivos que enunciei. 

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de 
declarar ao eminente colega Senador Mem de Sá 
que nosso voto não é fruto de impressão de último 
dia. Na sua parte geral, na parte técnica, substancial, 
êle é, ao contrário, o resultado de exame meditado e 
de estudos procedidos desde há muito tempo. 

Havia, entretanto, os aspectos a que 
poderiamos, chamar imediatistas, os aspectos 
políticos da questão; é que se pretendia á criação de 
órgãos da importância ide Ministérios nacionais às 
vésperas de uma eleição nacional propiciando ao 
Poder Federal uma imensa capacidade de manobras 
burocráticas, através de nomeações, de comissões, 
de transferências, de punições e – poderíamos 
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mesmo dizer – de perseguições, que viessem beneficiar 
determinadas correntes políticas, em detrimento de 
outras; ou melhor, determinada candidatura oficial em 
detrimento da candidatura oposicionista. Esta seria, 
apesar da nossa posição doutrinária favorável ao 
assunto, em si uma razão suficiente para que, no caso 
em espécie, no momento presente, nas atuais 
circunstancias, votássemos contra, porque então o 
problema teria repercussões políticas que nos cumpriria 
necessariamente obviar. 

Mas, Sr. Presidente e Senhores Senadores, é 
sob êste segundo aspecto que desejaria trazer, aqui, 
a palavra do meu eminente colega e ilustre 
companheiro de liderança da Bancada oposicionista, 
nesta Casa, Senador Daniel Krieger. A véspera de 
sua partida para o Rio Grande do Sul, teve S. Exa., 
comigo uma longa conferência, na qual debatemos 
os diferentes assuntos em pauta. Fui por êle 
informado dos entendimentos procedidos entre a 
Liderança da Oposição e a Liderança da Maioria, no 
sentido de se colocar no projeto as ressalvas ou 
garantias para a nossa posição política. Essas 
ressalvas e garantias são as que constam dos 
artigos – se não me engano – 9º e seguintes que 
estabelecem que os projetos em questão, só serão 
efetivados, só entrarão em vigor e terão sua vigência 
concretizada a partir de 1º de fevereiro de 1961. 

Conseqüentemente, os serviços a serem 
aprovados, serão apenas desmembrados dos 
Ministérios existentes, e o pessoal a ser incorporado 
é exatamente o mesmo atualmente em função nos 
Ministérios, objeto de desmembramento; os demais 
aparelhos administrativos não seriam tocados. 

Êsse o entendimento havido entre a Oposição 
e a Maioria. 

Acredito que a ausência do nobre Senador 
Mem de Sá talvez tivesse contribuído para que S. 
Exa. não estivesse ao corrente dêsses 
pormenores. Foi o entendimento entre as 
lideranças que permitiu viesse o pro- 
 

jeto com a redação a que acabo de fazer menção. 
Hoje tive oportunidade de conversar com o 

eminente colega, nobre Senador Moura Andrade, 
que confirmou tudo aquilo que acabo de dizer e  
que teve a nímia gentileza de me pôr sob os  
olhos a redação atual do projeto, com tôdas  
as características que enunciei, como ainda  
S. Exa. fêz-me ciente da emenda que  
provàvelmente será lida depois da votação dêsse 
requerimento que diz respeito, pròpriamente, ao 
problema da COFAP. 

Aqui darei a terceira e última razão pela qual 
voto a favor da urgência concedida. 

Sr. Presidente, sou dos que consideram 
inteiramente inconstitucional o decreto expedido pela 
Presidência da República e que dá novas atribuições 
ao Conselho Coordenador do Abastecimento, 
integrando entre as suas finalidades aquelas que 
diziam respeito à COFAP 

A existência dêsse diploma parece-me um dos 
sintomas da situação de anarquia governativa, 
legislativa e administrativa em que se encontra o 
País depois da transferencia da Capital. Êste será 
objeto de outro discurso que pretendo ainda,  
se Deus quiser, fazer desta tribuna nos próximos 
dias. 

De passagem, porém, devo acentuar que a 
nécessidade da expedição dêsse decreto e a sua 
patente ilegalidade, a conjugação desses dois 
atributos, a inadaptabilidade daquele decreto em 
face da situação social que se criaria pelo 
desaparecimento da COFAP sem determinadas 
garantias, e o choque brutal do mesmo com todo o 
sistema legal que nos rege, nos têrmos da 
Constituição de 1946, são a demonstração de fato, a 
demonstração concreta dos riscos que está correndo 
o regime; da necessidade que temos, todos nós, 
homens de responsabilidade, na sua preservação, 
de nos entrosarmos para sairmos das dificuldades 
iminentes que se antolham em nosso caminho. 
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Sr. Presidente, li com atenção o decreto a que 
me referi. Sei que foi elaborado por eminentes 
homens, públicos, entre êles o ilustre Sr. Ministro da 
Justiça, o nosso eminente colega Líder da Maioria do 
Senado e, creio, o Líder da Maioria da Câmara dos 
Deputados, assistidos pela competência jurídica de 
um eminente membro da Côrte Suprema. Respeito a 
todos êles. Compreendo a situação, isto sim, de 
urgência-urgentissima; em que se encontraram 
aqueles responsáveis pela coisa pública em face de 
uma situação de fato, indeslindável, pela ausência 
sistemática de número  no Congresso Nacional, que 
não é, de resto, culpa do Congresso – este será um 
dos tópicos da minha oração de amanhã – mas que 
é um dos dados objetivos da nossa atualidade 
brasileira. 

Todavia, Sr. Presidente, nada disso retira do 
decreto a pecha insanável, de inconstitucionalidade. 
O eminente membro da Côrte Suprema que 
participou da Comissão, tem competência que 
respeito, considero e admiro, em matéria de ciência 
penal; não lhe devoto a mesma admiração em 
matéria de estudos de Direito Constitucional. Tenho 
tido mesmo divergências flagrantes com S. Exa. a 
êsse respeito. Amigos pessoais, ainda há tempo 
recebi dêle uma carta muito honrosa, em que, mais 
uma vez, acentua a nossa discordância na 
interpretação da Constituição Federal. 

Apenas tenho a dizer que não faz parte do seu 
currículo, da sua luminosa carreira jurídica, a 
especialização no Direito Constitucional. 

Mas, Sr. Presidente, esse Decreto, que deu ao 
Presidente da República o poder de interpretar a 
Constituição e as leis – porque, de fato, e uma lei 
interpretativa êsse Decreto – poder que nunca teve o 
Executivo na nossa tradição jurídica, visto que no tempo 
do Império a interpretação da lei competia à Assembléia 
Geral, ao Poder Legislativo e, na República, sempre 
competiu ao Poder Judiciário, nos têrmos da nos- 
 

sa tradição presidencialista e federativa – esta lei 
que além de interpretativa é inovadora, que além de 
inovadora, baseia-se no Direito Penal para resolver 
problemas de Direito Constitucional tornou-se, de 
certa forma, inadiável em face das condições de fato 
criadas pela situação do Govêrno, ou do desgovêrno, 
em Brasília. 

Ora, uma das razões que me levam, neste 
momento a votar pelo requerimento de urgência, é, 
exatamente a de que a aprovação desta lei virá, 
então, dar cobertura juridica, a uma responsabilidade 
do Legislativo em matéria legislativa, embora a 
posteriori, para uma situação insolúvel criada pela 
prática inevitável de um ato inconstitucional do Poder 
Executivo. 

É, portanto, uma razão de iminente interêsse 
geral e público; uma posição que o nobre Senador 
Mem de Sá pode considerar, talvez, abusiva ou 
irrisória da nossa parte, mas que eu recordaria a S. 
Exa. que tem precedentes. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me, mas, 
absolutamente, não seria capaz de fazer êste 
julgamento, principalmente depois que ouço a 
manifestação de V. Exa. Apenas pareceu-me 
possível alcançar tudo isto em regime de urgência 
normal. Não vejo razão para urgência especial. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Se V. Exa. me 
tivesse dado a honra da sua atenção; notaria que 
tenho muitas dúvidas sôbre a existência desta 
possibilidade em regime de urgência normal, por isso 
que tenho noticia do êxodo a partir de amanhã, de 
novas andorinhas em busca de outros verões. Isto 
prova... 

O SR. MEM DE SÁ: – Prova que Brasília não 
existe. 
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O SR. TACIANO DE MELLO: – Não existe na 
imaginação de Vossa Excelência. 

O SR. AFONSO ARINOS: – É outro 
problema em que estou de acôrdo com V. Exa. 
Mas nós existimos, e existimos em um momento 
excepcional, em que há o número de trinta e dois 
fantasmas, mas fantasmas de carne e osso 
Acontece que nós, os fantasmas legislativos, 
sùbitamente sentimos o nosso fluido evanescente 
cristalizar-se em forma corpórea; sentimos a nossa 
presença terrorista substancialmente acentuada 
em têrmos de decisão. E então temos que 
aproveitar o que chamamos os três cabelos  
da Ocasião, para tomar decisões que o Congresso 
é obrigado a tomar em face da situação  
inaudita em que se encontra o País, de plena 
anarquia jurídica com um Govêrno que não existe! 
(Não apoiado!). 

Neste momento existimos. Durante uma tarde, 
durante dois ou três dias, temos existência, e como 
não funcionar como sêres viventes? Como voltar da 
situação de vivos à posição de fantasmas? 

O SR. MEM DE SÁ: – Somos fantasmas, mas 
quer dizer, que cada vez que houver número... 

O SR. AFONSO ARINOS: – Cada vez que 
houver número votaremos o que a Oposição 
entender que deve votar. Ai, Sr. Presidente, devo 
fazer esta declaração prévia: tôda vez que houver 
número e enquanto estiver nesta cadeira, colaborarei 
com a Maioria, para votar aquilo que considerarmos 
realmente do interêsse público, mas aquilo que 
acharmos que não deveremos votar, oporemos todas 
as dificuldades possíveis. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Exa. 
Quer dizer entao que cada vez que houver número a 
Oposição concordará em votar, sem possibilidade de 
examinar os projetos? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Caro colega, 
permita-me lembrar a V. Exa. que o projeto é nosso. 
Foi feito, há dez anos, por nós da Oposição. V. Exa., 
creio, não me deu a honra da sua atenção enquanto 
me manifestava. 

O SR. MEM DE SÁ: – Esse projeto foi alterado. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Foi alterado, 

agora, em beneficio da Oposição, em virtude de 
entendimentos havidos com a sua Liderança, para 
evitar que houvesse por parte do Govêrno o 
aproveitamento de situações burocráticas que 
viessem dificultar a candidatura oposicionista. 

O SR. MEM DE SÁ: – A alteração é que 
suscita discussão e debate. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, 
nessas condições, resumo as três razões que me 
levam a votar favoràvelmente ao requerimento. A 
primeira, é que temos hoje número, e eu não estou 
certo de que o tenhamos por muitos dias. Por 
conseguinte, a existência de uma urgência normal 
talvez nos apanhasse desaparelhados quanto a 
quorum. Segundo, do ponto de vista geral e 
substancial, êsse projeto corresponde às linhas 
mestras sustentadas pela Bancada da Oposição dentro 
da Comissão de Reforma Administrativa, que se reuniu 
ainda sob o Govêrno Getúlio Vargas. E, terceiro, do 
ponto, de vista imediatistamente político, houve 
entendimento entre os nobres Senadores Daniel 
Krieger, representante da Liderança Udenista, Moura 
Andrade, Líder da Maioria, através do qual foram 
afastados todos os riscos políticos que poderiam 
decorrer de uma redação diferente do presente projeto. 

Êssas as razões pelas quais, Senhor 
Presidente, declaro ao Senado que votarei a favor do 
requerimento. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 
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O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Desejo esclarecer 
que, muito embora de acôrdo com o ponto de vista 
do eminente Senador Mem de Sá – porque sou 
sempre contrário, aos regimes de urgência que não 
permitem um exame detalhado das proposições – 
subscrevi, com V. Exa., o requerimento de urgência 
a que alude, pelas razões que acaba de expor da 
tribuna do Senado. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço ao 
nobre Senador Novaes Filho a honra do seu aparte e 
a manifestação do seu apoio. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem!). 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Moura Andrade, Líder da Maioria. 

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. 
Presidente, não fosse a necessidade de prestar duas 
declarações, uma ao nobre Senador Mem de Sá e 
outra à Casa e à Nação, eu não teria razões que 
justificassem a minha presença na tribuna, depois do 
magnífico discurso que acabamos de ouvir, 
pronunciado pelo eminente Líder da Minoria, o nobre 
Senador Afonso Arinos. 

Expôs o ilustre Líder da Oposição, com grande 
segurança, as razões pelas quais subscreveu e apoiou 
o requerimento de urgência. Êsse requerimento de 
urgência especial, formulado, por êsses e outros 
motivos, pela Liderança da Maioria nesta Casa, foi 
combatido pelo nobre Senador Mem de Sá. 

Quero neste instante render uma homenagem 
ao eminente representante do Rio Grande do  
Sul. S. Exa. tem sido coerente, nas suas  
atividades parlamentares, com princípios 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

dos quais não abre mão, salvo nas situações em que 
realmente S. Exa. tenha convicção de que precisa 
transigir. 

Há pouco tempo, na condição de Lider da 
Maioria, declarei à Casa a minha firme disposição de 
recusar, sempre que possível, pedidos de urgência 
para matérias que surpreendessem o Senado 
Federal. 

Deixei bem claro que a constante perplexidade 
desta Casa, diante de projetos que lhe eram 
sùbitamente apresentados para deliberar, estava 
significando uma fuga do Senado da República no 
processo elaborativo das leis. 

Hoje, entretanto, requeiro uma urgência 
especial; e pareceu ao bravo e elegante Senador 
gaúcho que nisso eu caracterizava uma profunda 
contradição. 

Não vejo onde ela esteja. Minha declaração 
anterior era a de não surpreender, e não permitir 
fôsse o Senado surpreendido, na discussão de 
matérias sùbitamente postas ao seu conhecimento e 
antes que delas tivesse ciência. 

Não é o que ocorre no caso. 
Êste projeto de lei vem sendo discutido de 

longa data, como, muito bem frisou o nobre Senador 
Afonso Arinos. 

A Comissão de Reforma Administrativa, que 
se reuniu em 1951 sob a presidência do então 
Deputado Horacio Láfer e tendo como Relatores os 
Senhores Gustavo Capanema e Afonso Arinos de 
Mello Franco, realizou estudos profundos, 
meticulodua e tenazmente defendidos pelo a uma 
estruturação administrativa na vida brasileira. 

Nesses estudos encontramos, Senhor 
Presidente, pontos de vista árduo e tenazmente 
defendidos pelo ilustre Relator da época e hoje 
eminente Líder da Minoria, Senador Afonso Arinos. 

O substitutivo – e esta é, agora, a declaração 
que queria fazer ao Senado – o substitutivo que o 
Lider da Maioria encaminhou ao projeto, 
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apenas reproduz a matéria tal como foi apresentada, 
àquela ocasião, pelo eminente Senador Afonso 
Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço 

muito o generoso depoimento de Vossa 
Excelência. Apenas gostaria de precisar que não 
fui autor individual do trabalho. Como Relator, 
apenas compilei as diversas matérias vencidas no 
fim da discussão. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Perfeito. 
Reproduz o substitutivo de hoje a matéria que 

não conseguiu vingar na Câmara dos Deputados e 
que, conforme acaba de declarar o nobre Senador 
Afonso Arinos, foi por Sua Excelência condensada, 
resumida, simplificada, tornada límpida, factível, 
perfeitamente dentro das necessidades 
administrativas e da expressão mais técnica da 
legislação. 

Aqui no Senado, Sr. Presidente, a matéria foi 
exaustivamente estudada. 

O primeiro parecer sôbre o projeto foi emitido 
pelo Senador Sá Tinoco, na Comissão de Economia, 
à época presidida pelo eminente Senador Fernandes 
Távora, uma das mais expressivas figuras desta 
Casa e da União Democrática Nacional. 

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

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 
para ver V. Exa. como tinha razão o nobre Senador 
Afonso Arinos quando declarava que esta era uma 
matéria profundamente estudada pela Oposição, 
convém lembrar que o parecer Sá Tinoco, o primeiro 
constante do projeto nesta Casa, foi exarado na 
Comissão presidida pelo nobre Senador Fernandes 
Távora sôbre a emenda do nobre Senador Juracy 
Magalhães. 

Assim desenvolveu-se, com o cuidado da 
Oposição e a perfeita cooperação da Maioria, o 
projeto no Senado Federal, até a apresentação da 
Emenda 1-C, da autoria do nobre Senador Juracy 
Magalhães, criando o Ministério da Indústria e 
Comércio. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá V. Exa. 
licença para um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A criação 

dêsses Ministérios foi, há muitos anos, objeto de 
cogitações sérias do General Juarez Távora, que a 
preconizou como necessidade nacional. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Recebo o aparte 
de V. Exa. profundamente desvanecido. De fato, o 
eminente General Juarez Távora não apenas 
defendeu, inclusive nos seus pronunciamentos 
políticos, a criação do Ministério da Indústria e 
Comércio, que viria a ser consubstanciado pelas 
propostas do Relator, Senador Afonso Arinos, na 
Comissão Mista, e do nobre Senador Juracy 
Magalhães, no Senado, como também foi um dos 
principais propugnadores pela criação do Ministério 
de Minas e Energia, que haveria de ser proposto, 
nesta Casa, pelo eminente Senhor Vice-Presidente, 
Senador Filinto Müller. 

Por defeito na inatalação elétrica, apagam-se 
as luzes. (Pausa). 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 
indago de V. Exa. se posso prosseguir no meu 
discurso, mesmo sem luz. Creio que me será 
permitido fazê-lo... 

O SR. MEM DE SÁ: – Dá V. Exa. licença para 
um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...principalmente 
agora, iluminado pelo aparte com que me honrará o 
nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Veja Vossa 
Excelência que não andamos com 
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sorte em Brasília – quando há quorum não há luz. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Recebi o clarão 
da inteligência brilhante de V. Exa. Creio que posso 
prosseguir. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo em vista a 
observação que me é feita pelo Sr. Diretor da 
Taquigrafia, de que, nestas condições, não é 
possível registrar nem a argumentação de V. Exa., 
nem os apartes que lhe forem dados, o, nobre orador 
não pode continuar sua oração, por enquanto. 

O SR AFONSO ARINOS (pela ordem): – Sr. 
Presidente, proponho a suspensão dos trabalhos até 
que voltem á energia elétrica e, consequentemente, 
as condições para prosseguimento da sessão. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à sugestão 
do nobre Senador Afonso Arinos, suspendo os 
trabalhos por alguns minutos. 

A sessão é suspensa às 16h 15m, e reaberta 
às 16h 25m. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Continua com a palavra o nobre Senador 
Moura Andrade. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, no instante  
em que foi suspensa a sessão, ultimava, eu  
breve relatório sobre a participação das  
fôrças oposicionistas na elaboração dêsse  
projeto de lei. Havia citado que o nobre Senador 
Afonso Arinos fôra Relator na Comissão Mista  
de Reforma Administrativa, e que S. Exa. era  
o autor de um trabalho sôbre o qual pude  
basear a matéria que hoje constitui o substitutivo, 
na parte referente ao Ministério da Indústria e 
Comércio. Havia também dito que o nobre 
Senador Filinto Muller apresentara, nesta Casa, a 
emenda que criava o Ministério de Minas e 
Energia; e, então, com isso demonstrava 
 

como haviam cooperado na feitura dessa lei Maioria 
e Oposição. 

Um dos mais eminentes membros desta Casa, à 
época na Liderança da Maioria, foi o autor da emenda 
que propunha a criação do Ministério de Minas e 
Energia; o outro, que ocupa a Liderança da Minoria; foi 
o autor, na Comissão Mista, da proposição que cria o 
Ministério de Indústria e Comércio. 

Demonstrava eu, então, quanto vinha sendo 
estudada a matéria, que teve sua discussão, encerrada 
em legislatura anterior e só por êsse motivo – por ter 
sido em legislatura anterior encerrada a sua discussão 
– é que a teve reaberta nesta Legislatura. 

Assim, Sr. Presidente, estou coerente quando 
requeiro a urgência-urgentíssima, mesmo diante da 
declaração anterior de que sou contrário a tal 
urgência. 

Sou contrário quando a urgência tem por 
escopo privar o Senado do conhecimento de matéria 
sôbre que vai votar; quando se trata, porém, de 
matéria exaustivamente estudada e diante de 
contingências atuais, de ordem social e econômica, 
vejo-me plenamente autorizado a requerê-la. 

O nobre Senador Afonso Arinos, referindo-se 
ao último decreto do Sr. Presidente da República; 
disse; sem afirmar mas apenas enunciando como 
suposição, que o Lider da Maioria desta Casa fôra 
uma das pessoas que o elaborara. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Com prazer 
O SR. AFONSO ARINOS: – Baseei-me, para 

essa afirmação, em uma publicação da imprensa 
carioca que trazia a relação das autoridades 
presentes em casa do Chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República, reunião essa de que 
resultou o texto do decreto em questão, e o nome de 
V. Exa. figurava entre os componentes da Comissão. 
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O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço a V. 
Exa. a oportunidade que me dá de prestar êste 
esclarecimento. 

O jornal não estava totalmente mal informado. 
Apenas quero retificar o ponto em que atribui, ao 
Líder da Maioria, nesta Casa, qualquer participação 
na feitura do decreto. 

Encontrava-me, Sr. Presidente, na residência 
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
exatamente a chamado de S. Exa., para tomar 
conhecimento daquele decreto. Li-o com a máxima 
atenção e, no mesmo ato, manifestei minhas 
preocupações quanto ao fundamento legal daquele 
instrumento. Fi-lo baseado no principio de que não 
se poderia interpretar, através de um ato executivo, 
um dispositivo de Direito Penal – principalmente de 
Direito Penal. 

A interpretação dêsse dispositivo é peculiar ao 
Poder Judiciário, de modo que as minhas dúvidas 
subsistentes, nesta matéria, constituem uma razão a 
mais para que, nas responsabilidades do exercício 
da Liderança da Maioria, eu solicite ao Senado que, 
em regime de urgência-urgentissima, dê esta lei ao 
Pais, a fim de que estejamos integrados nos deveres 
que nos tocam como legisladores, nas 
responsabilidades de homens, na maioria juristas 
desta Casa, para armarmos o Govêrno e 
defendermos o povo por meio de leis bem lançadas 
que dêem autoridade e legitimidade absoluta aos 
atos que emanem do Poder Público. 

Sabemos todos que o período que mediasse 
entre o fim da legislação da COFAP e o surgimento 
de novas medidas, constituiria uma vocatio legis, na, 
qual as responsabilidades nunca poderiam ser 
apuradas perante os tribunais. 

Saibam os Senhores Senadores que um 
Juiz de Direito do antigo Distrito Federal,  
do Estado da Guanabara, acaba de  
pronunciar sentença declarando nulo o processo 
instaurado contra um comerciante que se 
excedera, na cobrança de preços. Então, 
 

sem que uma lei exista e sem que legitimidade se dê 
através dela, à ação governamental, estaremos, a 
um tempo, deixando desarmado o Govêrno para o 
cumprimento de deveres fundamentais, e deixando 
desamparado o povo, que poderá ser vitima da 
ganância, da incompreensão, da usura, da 
exploração ,de pessoas mal formadas de caráter. 

São êsses profundos deveres que me obrigam 
a pronunciar-me desta maneira, sem me preocupar 
com a interpretação que seja dada a estas palavras 
pela Oposição; é essa profunda preocupação pelo 
cumprimento do dever, que me impõe a assim falar, 
pensando alto, sem qualquer restrição mental, para 
agradecer ao Líder da Minoria desta Casa as 
expressões que há pouco proferiu, dirigidas a todo o 
Senado, compreendendo a importância e a 
necessidade de se votar, em regime célere esta lei; 
para agradecer-lhe por ter prestado êsse serviço, 
não ao Govêrno mas à Nação, que todos 
representamos. 

Ao mesmo tempo dirijo apêlo a esta Casa para 
que decida dentro dêsse principio de compreensão 
que possibilitou o surgimento do substitutivo – 
principio que me inspirou a aceitar tôdas as 
sugestões que me foram trazidas – como bem se 
referiu o ilustre Senador Afonso Arinos – pelo nobre 
Senador Daniel Krieger, então no exercício da 
Liderança da Oposição. 

Êstes principios é que valem nesta hora. 
Quando se trata de dar ao povo a arma de que 
necessita e ao Govêrno o instrumento de que precisa 
para uma ação legal e decisão eficiente em todos os 
sentidos não devemos furtar-nos à realização dêsse 
profundo dever: 

Prestando minha homenagem ao ilustre 
Senador Mem de Sá, espero tenha  
S. Exa. compreendido que não pratiquei  
nenhuma contradição ao requerer, hoje,  
esta urgência; pelo contrário, continuo solidário 
com S. Exa. nos mesmos. pontos de vista,  
em relação às surprêsas que se pos- 
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sam ocasionar ao Senado. Neste sentido, atuo 
menos como Líder da Maioria e mais como membro 
desta Casa, como Senador que deseja também 
executar, em tôda a plenitude, as suas funções 
constitucionais. 

Esperando, Sr. Presidente, ter rendido minhas 
homenagens e expressado minha satisfação ao 
ilustre Senador Mem de Sá, concluo agradecendo, 
mais uma vez, ao nobre Senador Afonso Arinos 
pelas suas palavras, que realmente nos encheram 
de satisfação e que irão alegrar a Nação brasileira, 
porque vêm demonstrar que, nesta Casa, as lutas 
não se fazem em têrmos de facção, mas no sentido 
cívico do interêsse público; da prosperidade e 
tranqüilidade da sociedade do nosso País. 

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

O SR. MOURA ANDRADE: – Com prazer. 
O SR. LOURIVAL FONTES: – Tenho 

responsabilidades na discussão e na tramitação 
dêsse projeto, porque fui incubido pelo Presidente 
Getúlio Vargas de constituir o órgão que elaborou a 
proposição. Devo dizer, portanto, que darei, meu 
voto favorável, à urgência requerida por V. Exa. e 
não o darei, e não o dei antes, por negação, nem por 
omissão, ou por ausência, à revitalização da COFAP, 
que não considero órgão capaz de prestar beneficios 
ao povo. É antes um órgão contra o consumidor, 
contrário aos interêsses da população. Se pudesse 
discordar de todo o projeto, o meu voto seria 
completamente favorável à reforma administrativa e 
inteiramente franca e ostensivamente contrário á 
existência e sobrevivência da COFAP. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador e declaro que, na parte 
referente ao revigoramento da COFAP, a Comissão 
de Economia havia apresentado uma emenda que 
transfere para o Conselho Coordenador do Abasteci- 
 

mento as responsabilidades que anteriormente 
cabiam à Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços. Ao mesmo tempo, informo que êste 
Conselho passará a constituir o Departamento 
Nacional de Alimentação, subordinado ao Ministério 
da Indústria e Comércio. Esta solução, oferecida pela 
Comissão de Economia, parece-me superior àquela 
que eu havia colocado no substitutivo. 

Com estas declarações, Sr. Presidente, eu 
que já havia encerrado meu discurso e que o retomei 
em homenagem ao nobre Senador Lourival Fontes, 
aqui o termino, agradecendo aos nobres Senadores 
e ilustres aparteantes o brilho que trouxeram à minha 
modesta oração. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento de urgência. 

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

Está aprovado. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, peço a 

palavra. Não é para pedir verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Mem de Sá, para declaração de voto. 
O SR. MEM DE SÁ (para declaração de 

voto) (*): – Sr. Presidente, pedi a palavra para 
justificar meu voto contrário ao requerimento. 

Não obstante a declaração, o discurso e as 
razões tão brilhantemente aduzidas pelo meu 
eminente amigo e Professor Afonso Arinos... 

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...e as razões  
não menos brilhantes que o eminente Líder  
da Maioria trouxe ao debate, preciso ainda  
justificar o meu voto contrário, porque meu 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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querido amigo e Líder da minha Bancada, Senador 
Novaes Filho, havia subscrito êsse requerimento. 
Ignorava que S. Exa. houvesse dado sua 
solidariedade ao requerimento; por isso, desde logo 
manifestei-me como o fiz, pois, havendo chegado a 
Brasília às duas e meia vim diretamente do 
Aeroporto para o Senado e, ao aqui chegar e me 
sentar, estava pôsto em debate o assunto. 

Não me arrependo, entretanto, da atitude que 
tomei. Quero agradecer de forma expressa e 
especial a gentileza do eminente Senador Moura 
Andrade, nas referências que faz à minha pessoa e 
nas satisfações que entendeu de dar-me, sem 
necessidade disso. Não pretendo, como 
efetivamente nunca o fiz, tachá-lo de incoerente. S. 
Exa. aproveitou o ensejo apenas para dar mais uma 
demonstração completamente desnecessária dêsse 
talento soberbo que tanto o caracteriza, fazendo uma 
demonstração, no momento atual, de que as suas 
declarações anteriores não se chocam com a atitude 
que agora toma. Aceito, perfeitamente, a explicação 
e me felicito de a ter provocado, porque permiti ao 
Senado assistir a mais uma exibição deste brilho 
todo pessoal que tem S. Exa. em apresentar as 
coisas como êle as deseja ver e deseja que os 
outros vejam. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa, que é 

supremamente generoso nas suas palavras, como 
também sabe ser extremamente cáustico quando 
deseja, é mestre em ferir e soprar em seguida. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agora estou só 
soprando. (Riso). 

O SR. MOURA ANDRADE: – Claro! 
O SR. MEM DE SÁ: – Pode continuar no seu 

aparte. 

O SR. MOURA ANDRADE: – É só. Continue 
V. Exa a soprar. (Riso). 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, desejo 
justificar-me da seguinte forma: tudo quanto foi dito 
não invalida meu ponto de vista. Tôdas as razões 
trazidas não invalidam o que afirmei. Isto é, o projeto 
pode, poderia e deveria ser votado em regime de 
urgência normal. 

Da urgência normal não adviria, nenhum 
inconveniente à ordem pública e à vida econômica e 
a tranqüilidade social. A situação que está criada não 
se perturbaria com a dilação de setenta e duas 
horas. Portanto, tôdas as justificativas aduzidas para 
a urgência especial tem cabida, sim, para a urgência 
normal. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Setenta e duas 

horas são três dias. Hoje é terça-feira e o prazo que 
V. Exa. acaba de referir termina sexta-feira. Na 
sexta-feira darei as mãos à palmatória se houver 
número nesta Casa. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa chega aonde eu 
queria: a única razão que justifica a urgência-
urgentíssima – a única – é que, por acaso, está 
havendo quorum hoje. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Exato. 
O SR. MEM DE SÁ: – Esta é a sinceridade  

da declaração de V. Exa e aonde eu queria  
chegar. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Que foi feita no 
decorrer do meu discurso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou debatendo 
contra V. Exa, trago apenas, os fatos ao  
ponto a que desejo. Isto vem comprovar  
que tinha razão quando, no Rio de Janeiro,  
afirmava que o Congresso desapareceria 
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ao vir para Brasília, deixaria de ter existência, se 
suicidaria, deixaria de funcionar. Os fatos me estão 
dando inteira razão êsse, requerimento de hoje é a 
consagração oficial. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Perdoe-me V. 
Exa, ainda uma vez, pela insistência com que o 
aparteio. Mas é que outros colegas de V. Exa, 
evidentemente não com a sua autoridade e o seu 
brilho, declararam a mesma coisa: que o Congresso 
se anularia em Brasília; não era o momento oportuno 
para; a mudança. Eu mesmo tive a oportunidade de 
dizê-lo no Palácio Monroe. Isto não impede – uma 
vez que a mudança foi feita precipitadamente, por 
cima da nossa vontade que nós, que aqui estamos, 
procuremos agir em consonância com as finalidades 
do nosso mandato. 

O SR. MEM DE SÁ: – Refiro-me à atitude não 
dos que fizeram esta afirmativa, mas dos que não 
atenderam à ponderação, dos que não atenderam à 
voz, da razão, para, só atenderam, interêsse  
político e á determinação do Sr. Presidente da  
República. 

Em todo, o mês de junho – fique isto bem 
acentuado – não houve um só dia em que se 
verificasse quorum nesta Casa. Agora; como por 
acaso se registra quorum, é preciso aproveitam esta, 
situação excepcional para votar, às disparadas, os 
projetos que estejam em Ordem de Dia. Com isto, se 
comprova a justeza do, ponto de vista dos que – 
como eu e alguns colegas – adiantavam ser um êrro 
a mudança nos têrmos em que se estava 
procedendo. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V. 
Exa um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. TACIANO DE MELLO: –  Hoje se 

verifica que há número. 
O SR. MEM DE SÁ: – Hoje? Não  

recorrerei à verificação de vota- 
 

ção, pois não sei o que aconteceria se o fizesse. 
O SR. TACIANO DE MELLO: – Mas, há 

número hoje. Não haverá amanhã, por quê? Por 
causa de Brasília? Não! Porque há um processo 
eleitoral em marcha. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não! 
O SR. TACIANO DE MELLO: – Muitos 

Senadores e Deputados têm obrigações para com o 
seu eleitorado e a Nação, pois precisam; defender o 
interêsse dêles e dos seus Partidos. No Rio de 
Janeiro, durante as eleições, sempre houve falta de 
número. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nunca se verificou isto 
durante um mês inteiro. Sempre que, no Rio, havia 
falta de número, um simples telegrama das 
Lideranças fazia com que os Senadores e 
Deputados acorressem com facilidade, para que o 
Congresso funcionasse. Aqui, não; passa-se um mês 
inteiro sem haver número. Se por uma desgraça a 
Assembléia do GATT não houvesse prorrogado por 
mais sessenta dias o prazo generosamente já 
dilatado, o Brasil, a partir do dia 4 deste mês, estaria 
sem defesa e sem proteção alfandegária para suas 
indústrias. 

Como foi dito nesta Casa pelo eminente 
Senador Francisco Gallotti, já havia aviões atulhados 
de mercadorias para voarem para o Brasil, 
torpedeando a indústria nacional, porque o 
Congresso não havia aprovado dentro do prazo fatal, 
as tarifas negociadas em Genebra. 

A 30 de junho a COFAP se extinguiu porque o 
Congresso continuava não existindo em Brasília; e 
quando por acaso se encontra número, é preciso 
requerer urgência-urgentíssima para aproveitar a 
situação excepcional! 

Vamos agora para testes igualmente,  
graves: no dia 4 de agôsto se vencerá a  
prorrogação dos sessenta dias concedidos pela  
Assembléia do GATT. Aprovará o Congresso, 
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neste mês, o projeto que continua paralisado? 

Há porém, Sr. Presidente e Senhores 
Senadores, a ameaça maior – a do Orçamento. 
Como eu previ, em discurso pronunciado no Monroe, 
provávelmente não será votado este ano. Tudo 
indica efetivamente, que não o será. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Concedo-o com  
prazer. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Pergunto a V, 
Exa a quem censura? Ao Congresso Nacional,  
que determinou fôsse a, mudança efetuada  
na data de 21 de abril, ou, aos Senadores faltosos, 
entre os quais não me incluo porque aqui resido 
desde o dia 8 de maio, isto é, desde a abertura do 
Congresso. Dêsse modo, quero apenas lavar minha 
testada da censura que V. Exa direta ou 
indiretamente faz ao Senado e aos Senadores 
faltosos. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Antes de o nobre orador prosseguir o 
discurso, peço aos nobres Senadores que se 
abstenham de apartear, porque o, nobre  
Senador Mem de Sá, fala para declaração  
de voto e em declaração de voto não cabem  
apartes. 

O SR. MEM DE SA: – Acho que o nobre 
Senador Gaspar Velloso faz muito bem de lavar a 
sua testada, se pode fazê-lo. 

Saber quem é o responsável a mim não me 
interessa. Verifico o fato. Eu denunciei, e comigo 
muitos outros Senadores, que a mudança era uma 
loucura, uma insensatez, nos têrmos em que havia 
sido feita; suas consequências se refletiriam sôbre a 
Nação. 

Denunciei e comigo outros Senhores 
Senadores, que o Senado desapareceria, que a 
Câmara dos Senhores Deputados deixaria de 
funcionar; que nós capitulávamos, que nós nos 
 

suicidávamos, que não mais cumpriríamos com 
nossos deveres e o Congresso deixaria de ter 
existência objetiva. Os fatos aí estão, comprovando. 
É o que desejava assinalar. 

Brasília continua sendo uma impostura, uma 
impostura completa, que se reflete, inclusive, em 
manifestações materiais. 

Quem passar, á noite por essa praça chamada 
"Praça dos Três Podêres", verá treze ou quinze 
edifícios totalmente iluminados, numa sensação de 
vida, de atividade, de funcionamento. No entanto, 
estão vazios; dentro dêles há nada: São os edifícios 
dos Ministérios. É a impostura de Brasília, como 
Capital da República. 

É essa impostura que faz com que o 
Congresso não funcione. E, quando por acaso 
consegue número, é preciso requerer urgência 
urgentíssima para votar, às escuras – porque até luz 
nos falta – a Ordem de Dia que aparecer, a fim de 
aproveitar e salvar alguma coisa. É o que queria 
deixar bem claro. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa 
um aparte ? (Assentimento do orador). 

Diz o poeta que é nas horas escuras que mais 
brilham as estrêlas. E V Exa está brilhando como 
sempre! 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdão! Quem sempre 
brilha é V. Exa, que não é estrêla, mas um astro de 
primeira grandeza. 

Agradeço a V. Exas a atenção. (Muito bem!). 
O SR. PRESIDENTE: – Aprovado o 

requerimento de urgência; passa-se à discussão de 
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1956. 

Peço o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. MENEZES PIMENTEL (para emitir 
parecer) (*) (lê o seguinte): 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, em virtude de haver recebido, 
em Plenário, emenda substitutiva, retorna a esta 
Comissão o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1959 
(na Câmara nº 1.155, de 1950), que dispõe sôbre a 
criação do Ministério da Economia. 

II – O projeto encontra-se na situação prevista 
no art. 323 do Regimento Interno. Seu retôrno à 
nossa apreciação obedeceu aos princípios fixados 
naquele dispositivo e seus parágrafos. 

III – O substitutivo, de iniciativa do eminente 
Líder da Maioria, Senador Moura Andrade, constitui 
um trabalho de integração e sintese dos estudos e 
emendas dos diversos órgãos técnicos que se 
pronunciaram sôbre a matéria 

Êsse trabalho, devidamente justificado por seu 
autor, apresenta-se oportuno, pois disciplina, em 
têrmos lógicos e racionais, as sugestões contidas 
nas diversas emendas oferecidas à proposição. 

IV – O substitutivo, como foi elaborado, 
afigura-se-nos de longo alcance. A criação dos 
Ministérios da Indústria e do Comércio e das Minas e 
Energia, com as funções que lhes são assinadas, 
permite-nos prever um grande impulso ao 
desenvolvimento econômico do País, que as novas 
Secretarias de Estado, através dos órgãos que lhes 
são incorporados, certamente promoverão. 

A criação dêsses novos Ministérios, a 
anexação, por êles, de departamentos  
pertencentes atualmente a outras Secretaries, o 
aproveitamento de verbas e pessoal, tudo  
isso é feito, no substitutivo, dentro dos  
princípios constitucionais e das normas legais 
vigentes. 

V – Vale assinalar que o substitutivo (art 11) 
revigora, até 31 de janeiro de 1961, o prazo a  
que se refere o art. 1º da Lei nº 3.590, de  
22 de julho de 1959 (relativo à existência da 
COFAP). 

Naquela data, extinguir-se-ão aquela 
Comissão e seus órgãos auxiliares,  
passando o seu acervo, as suas 
 

dotações e o seu pessoal ao Ministério da Indústria e 
do Comércio. 

VI – Sôbre o mérito do substitutivo, falarão 
comissões técnicas competentes. 

No que tange aos seus aspectos constitucional 
e jurídico, nada há que o invalide, e, assim sendo, 
somos por sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Menezes Pimentel para, em nome da 
Comissão de Legislação Social, emitir parecer sôbre 
o projeto. 

O SR. MENEZES PIMENTEL (lê o seguinte 
parecer): – Sr. Presidente: A presente emenda 
substitutiva apresentada pelo nobre Senador Moura 
Andrade ao projeto de lei da Câmara, que cria o 
Ministério da Economia, vem dilatar dispositivos 
constantes da proposição inicial, introduzindo novos 
conceitos e incorporando novos órgãos aos 
Ministérios da Indústria e Comércio e das Minas e 
Energia, cuja criação é por ela proposta. 

Aos dois novos órgãos executivos da ação 
estatal com funções as mais importantes na ordem 
econômica do País, ficam subordinados de maneira 
adequada vários serviços e entidades autônomas, 
alguns dêles diretamente dependentes do Chefe do 
Govêrno. Quer a distribuição dêsses organismos, 
que ficarão vinculados de acôrdo, com suas funções, 
a cada um dos Ministérios, quer a competência que a 
proposição lhes confere, atendem plenamente às 
exigências de ordem administrativa, social e técnica, 
além de constituir uma necessidade do ponto de 
vista econômico, que encerra, o objetivo primordial 
da emenda. 

A iniciativa é das mais louváveis e 
consubstancia uma providência reclamada, de há 
muito, pelos técnicos em administração e 
economistas. 

Assim é que, a criação do Ministério das  
Minas e Energia já havia sido encarecida  
em 1953 no projeto de reforma administrativa  
enviado ao Congresso Nacional pelo Presi- 
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dente Getúlio Vargas, como medida tendente a 
solucionar os problemas fundamentais da produção 
mineral e da energia, que vem assumindo a maior 
importância para a economia do País. 

Por seu turno, o crescente desenvolvimento 
industrial e comercial que vem experimentando o 
Brasil nos últimos anos, justifica plenamente a 
criação do nôvo Ministério, destinado que está a 
incrementar a exportação dos produtos nacionais, a 
desenvolver de maneira mais eficaz a produtividade 
da indústria e a adaptar a atividade produtiva 
nacional à conjuntura nacional e internacional. 

Além disso, prevê a emenda uma solução 
judiciosa para a situação do órgão controlador de 
preços, com a transferência definitiva de suas 
dotações orçamentárias, pessoal e instalações  
para o Ministério da Indústria e Comércio, que, de 
acôrdo com o desenvolvimento de conjuntura 
econômica, ajuizará das suas atribuições no  
futuro. 

Em face dessas considerações, a Comissão 
de Legislação Social é de parecer favorável à 
emenda substitutiva e à subemenda da Comissão de 
Economia. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Joaquim Parente para emitir parecer em 
nome da Comissão de Economia. 

O SR. JOAQUIM PARENTE (lê o seguinte 
parecer): – Sr. Presidente. Ao projeto de lei que cria 
o Ministério da Economia, apresentou o nobre 
Senador Moura Andrade a presente emenda 
substitutiva, que dispõe sôbre a criação dos 
Ministérios da Indústria e Comércio e das Minas e 
Energia. 

Entendeu o ilustre autor do substitutivo ser de 
tôda oportunidade e conveniência, em face dos 
estudos levados a efeito no plano atual da 
organização administrativa do País, a criação  
dos dois citados órgãos auxiliares do Govêrno,  
como solução que se impõe para os crescentes  
problemas surgidos nas diversas esferas da 
 

administração pública, em decorrência 
especialmente do rápido desenvolvimento 
econômico e industrial que vem experimentando o 
País, nos últimos anos. 

Já o projeto primitivo, apresentado em 1950, 
tinha como objetivo primordial "desafogar os atuais 
Ministérios do acúmulo excessivo de encargos, 
prejudicial à sua eficiência". 

Esta providência inicial, se, naquela 
oportunidade, já vinha ao encontro dos reclamos das 
diversas classes representativas da Nação 
(Recomendações das Conferências de Teresópolis e 
Araxá), visando a dotar a administração federal de 
órgãos de que ela carecia "para melhor dirigir e 
aparelhar a política econômica do País", é ela, hoje, 
um imperativo de ordem nacional. 

Assim é que, já em 1956, o ilustre Deputado 
Daniel Faraco, na qualidade de Relator da matéria 
na Câmara Federal, propunha, em seu substitutivo, a 
alteração da denominação do Ministério que se 
cogitava criar, para a de "Indústria e Comércio", 
atendendo a que as atribuições a êle conferidas, na 
realidade, "se restringiriam àqueles dois setores da 
atividade econômica nacional, dada a 
impossibilidade de se conter em um só Ministério, 
todas as funções econômicas do Estado". 

Ao ser apreciado pelo Senado, foi proposta 
pelo nobre Senador Filinto Müller a criação do 
Ministério das Minas e Energia e pelo ilustre Senador 
Álvaro Adolfo, Relator da Comissão de Finanças, o 
restabelecimento da denominação "Ministério da 
Indústria e Comércio". 

Como se vê, o espírito e os objetivos do 
projeto foram, em suas grandes linhas, mantidos e 
sistematizados pelo substitutivo em aprêço, qual 
seja, o de desafogar os atuais Ministérios, órgãos e 
entidades autônomas do Govêrno, com funções 
normativas, alguns dêles, nem sempre perfeitamente 
especificadas, do número excessivo de encargos, 
"do que decorre um decréscimo na eficiência  
da administração pública com relação a 
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algumas das áreas da jurisdição dêsses Ministérios, 
as quais, não raro, são preteridas em favor de 
outras". 

Dessa forma, o substitutivo vem 
consubstanciar de maneira harmônica, as tendências 
existentes, nos meios políticos e administrativos, 
quanto ao importante problema da reforma da 
Administração Pública, já de longa data encarecida 
pelos economistas e técnicos em administração, 
provendo a multidão de órgãos e entidades 
autônomas de uma orientação mais racional e 
sistemática, mediante a sua subordinação aos dois 
novos Ministérios. 

Efetivamente, do ponto de vista organicista, 
institucional e instrumental, o substitutivo em tela, 
não só atende a essas exigências de ordem político-
administrativa, como vem promover as providências 
indispensáveis para um mais eficiente 
desenvolvimento econômico do País, dentro do qual 
se insere o principal objetivo do substitutivo. 

Além do mais, a emenda substitutiva, ao 
mesmo tempo que confere, "exempli gratia", ao 
Ministério da Indústria e Comércio, atribuições 
especificas para coordenar tôda a as iniciativas no 
âmbito do desenvolvimento e incremento da 
produtividade da indústria e do comércio, a êle 
subordina, adequadamente, todos os órgãos e 
serviços executores e supervisionadores da política 
industrial e comercial, que, administrativamente, lhe 
devem estar vinculados. 

O mesmo ocorre referentemente ao Ministério 
das Minas e Energia. 

Terá, assim, o Estado mais dois novos 
Ministérios, cuja competência deverá estender-se às 
esferas mais importantes da sua atividade 
econômica, a saber, a da indústria, a do comércio e 
a da energia. 

Por outro lado, existem, ainda, razões de 
ordem técnica e mesmo doutrinária; consentâneas 
com os princípios informativos da moderna ciência 
de administração e da economia que militam a  
favor da criação dêsses dois órgãos executivos,  
de vez que virão êles proporcionar ao Go- 
 

vêrno meios mais eficazes para orientar e 
desenvolver sua ação estatal, não sòmente no 
terreno da indústria e do comércio interno e 
internacional, como também no da produção mineral 
e notadamente no da energia em suas diversas. 
formas, a qual vem adquirindo cada vez maior 
importância para a economia e o futuro do  
País. 

Julgamos, assim, plenamente justificada a 
criação das novas Secretarias, nos têrmos propostos 
pelo substitutivo do nobre Líder da Maioria. 

Quanto ao art. 11, que revigora, até 31 de 
janeiro de 1961, a lei de intervenção do Estado no 
domínio econômico, parece-nos oportuno modificá-
lo, no sentido de atribuir as funções da extinta 
COFAP ao Conselho Coordenador de 
Abastecimento, de acôrdo com a subemenda que 
apresentamos. 

Nestas condições, a Comissão de Economia 
opinou favoràvelmente ao substitutivo, com as 
modificações da seguinte: 

 
Subemenda 

 
Art. 11 – Onde se lê, 
"até 31 de janeiro de 1961" 
Leia-se: 
"até 30 de abril de 1961". 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Jarbas Maranhão para, em nome da 
Comissão de Serviço Público Civil, emitir parecer 
sôbre a matéria. 

O SR. JARBAS MARANHÃO (lê o seguinte 
parecer): – Sr. Presidente. Tendo recebido emenda 
substitutiva em Plenário, e para que sôbre ela nos 
manifestássemos, voltou a esta Comissão o Projeto 
de Lei da Câmara nº 4, de 1956 (nº 1.155-B,  
de 1950, na Câmara) que dispõe sôbre a  
criação do Ministério da Economia e dá outras  
providências. 

II O substitutivo só interessa a esta Comissão 
no que diz respeito ao parágrafo 1º do art. 9º  
e ao parágrafo 2º do art. 11, que versam ma- 
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téria da competência específica dêste órgão. 

III – O parágrafo 1º do art. 9º determina que 
passarão para o quadro dos Ministérios da Indústria 
e do Comércio e das Minas e Energia, criados no 
substitutivo em lugar do da Economia, todos os 
cargos, funções e ocupantes dos órgãos e 
repartições aos mesmos incorporados de acôrdo 
com os artigos 3º e 7º, ou seja: Departamento 
Nacional de Indústria e Comércio, Departamento. 
Nacional de Propriedade Industrial e Instituto 
Nacional de Tecnologia, (que passam para o 
Ministério da Indústria e do Comércio) e 
Departamento Nacional da Produção Mineral, 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, 
Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. Conselho 
Nacional do Petróleo e Conselho de Exportação de 
Materiais Estratégicos, (que se transferem para o 
Ministério das Minas e Energia). 

IV. A absorção pelos novos Ministérios, dos 
cargos, funções e pessoal dos órgãos e repartições 
que lhes são incorporados, é medida própria da 
tradição de nosso direito e costumes administrativos. 

Trata-se, por sinal, de uma providência justa, 
humana, conveniente à administração, pois, além de 
atender a direitos e interêsses dos servidores, serve, 
também, aos reclamos do serviço, onde se faz 
necessária a experiência dêsses servidores. 

Não se fere a Constituição, nem a lei comum, 
com o aproveitamento do pessoal dos órgãos 
incorporados, o qual apenas passa de um órgão para 
outro, sem prejuízo de terceiros. 

IV. O parágrafo 2º do art. 11 estabelece que o 
acervo, as dotações orçamentárias e o pessoal da 
Comissão Federal de Abastecimento e Preço e seus 
órgãos auxiliares (que se extinguirão a 31 de janeiro 
de 1961, de acôrdo com o parágrafo 1º do mesmo 
artigo) passarão ao Ministério da Indústria e do 
Comércio. 

Tal providência se inscreve, igualmente, entre 
as de praxe em nossas práticas administrativas. 

Não há muito, o mesmo se fêz em relação ao 
pessoal dos órgãos das Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio da União. 

VI. Verifica-se, do exposto, que, no que 
concerne aos aspectos que a esta Comissão 
incumbe apreciar, nenhum inconveniente apresenta 
o substitutivo em debate, pelo que opinamos por sua 
aprovação com as modificações propostas pela 
Comissão de Economia. 

É o parecer, Sr. Presidente". 
O SR. PRESIDENTE: – Peço o parecer da 

douta Comissão de Finanças. 
Tem a palavra o nobre Senador Gaspar 

Velloso, para emitir parecer. 
O SR. GASPAR. VELLOSO (lê o seguinte 

parecer): – Sr. Presidente. Ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 4, de 1956, que dispõe sôbre a criação do 
Ministério da Economia, foi oferecido, agora, na 
reabertura de sua discussão pelo Senado, nôvo 
substitutivo, que difere, em sua quase totalidade, da 
primitiva proposição. 

De fato, ao ser apresentado na Câmara dos 
Deputados o Projeto nº 1.155, de 1950, cuidava êle, 
exclusivamente, da criação do Ministério, da 
Economia, enquanto que o substitutivo ora sob o 
nosso exame, desprezando aquela idéia, procura dar 
nova estrutura à máquina administrativa do País, 
reagrupando órgãos estatais e paraestatais sob as 
cúpulas de duas novas pastas: a de Minas e Energia 
e a de Indústria e Comércio. Ao deslocar ou 
subordinar entidades aos Ministérios criados, o 
projeto, sem dúvida, atendeu aos melhores princípios 
da racionalização dos serviços públicos, objetivo que 
vem sendo perseguido de há muito pelo Govêrno  
da República, coadjuvado pelo Congresso  
Nacional. 

Além da modificação acima referida, o 
substitutivo cuida, também, não sòmente da 
prorrogação da lei que criou a Comissão  
Federal de Abastecimento e Preços, como, ain- 
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da, da extinção dêsse órgão, medida que nos parece 
acertada, diante dos graves problemas de ordem 
social, decorrentes da sua supressão "ex abrupto". 

Quanto à repercussão financeira do projeto, 
embora não na subestimemos, parece-nos superável 
diante dos inefáveis benefícios que poderão advir 
com a reestruturação em vista e que constitui, passo 
decisivo para a almejada reforma administrativa do 
País. 

Somos, assim, pela aprovação da emenda 
substitutiva, bem assim da subemenda da douta 
Comissão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face dos 
pareceres da Comissão, está aberta a discussão 
especial da emenda com a subemenda. Cada 
Senador poderá usar da palavra por meia hora. 

Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos. 
Continua a discussão especial da emenda 

com a subemenda. (Pausa). 
Não havendo mais quem queira usar da 

palavra, encerro a discussão. 
Tendo a Comissão de Economia apresentado 

uma subemenda, solicito o parecer das demais 
comissões. 

Tem a palavra o nobre Senador Menezes 
Pimentel para emitir parecer em nome da Comissão 
de Constituição e Justiça sôbre a subemenda 
apresentada pela Comissão de Economia. 

O SR. MENEZES PIMENTEL (para emitir 
parecer) (*): – Sr. Presidente, a Comissão de 
Economia apresentou a seguinte subemenda ao 
artigo 11 do Substitutivo ao Projeto nº 404, de 1956: 

Onde se lê: 
"até 31 de janeiro de 1961", 
leia-se: 
"até 30 de abril de 1961". 
Nada há que impeça a aprovação  

da presente subemenda sob, o ponto 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

de vista constitucional e mesmo jurídico. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Gaspar Velloso para, em nome da 
Comissão de Finanças, emitir parecer sôbre a 
subemenda. 

O SR. GASPAR VELLOSO (para emitir 
parecer) (*): – Senhor Presidente, a Comissão de 
Finanças é favorável à subemenda da Comissão de 
Economia. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jarbas Maranhão, para emitir parecer em 
nome da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. JARBAS MARANHÃO (para emitir 
parecer) (*): – Senhor Presidente, a Comissão de 
Serviço Público Civil nada tem que opor quanto à 
aprovação da subemenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Os pareceres são 
favoráveis. 

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 356, DE 1960 

 
Requeiro preferência para a Emenda nº 16, e 

respectiva subemenda, a fim de ser votada antes do 
projeto e das demais emendas. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. – 
Auro Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a 
deliberação do Senado, passa-se à votação da 
Emenda nº 16, sem prejuízo da subemenda 
apresentada pela douta Comissão de Economia. 

Em votação. 
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 SUBSTITUTIVA 
Nº 16 

 
Cria os Ministérios da Indústria e do Comércio 

e das Minas e Energia, e dá outras providências. 
 
Art. 1º É criado o Ministério da Indústria e 

Comércio, que terá a seu cargo o estudo e despacho 
de todos os assuntos relativos à indústria e ao 
comércio. 

Art. 2º É criado o cargo de Ministro de Estado 
da Indústria e Comércio, com as mesmas honras, 
prerrogativas e remuneração dos outros Ministros de 
Estado. 

Art. 3º São incorporados ao Ministério da 
Indústria e Comércio os seguintes órgãos e 
repartições da Administração Federal: 

I – Departamento Nacional de Indústria e 
Comércio; 

II – Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial; 

III – Instituto Nacional de Tecnologia; 
IV – Departamento de Seguros Privados e 

Capitalização. 
Art. 4º Ficam incluídos na jurisdição do 

Ministério da Indústria e Comércio, as seguintes 
entidades: 

I – Instituto Brasileiro do Café; 
II – Instituto do Açúcar e do Álcool; 
III – Instituto Nacional do Mate; 
IV – Instituto Nacional do Pinho; 
V – Instituto Nacional do Sal; 
VI – Instituto de Resseguros do Brasil; 
VII – Companhia Siderúrgica Nacional; 
VIII – Fábrica Nacional de Motores; 
IX – Companhia Nacional de Álcalis; 
X – Comissão Executiva de Defesa da 

Borracha. 
Art. 5º É criado o Ministério das  

Minas e Energia, que terá a seu cargo  
o estudo e despacho de todos os 
 

assuntos relativos à produção mineral e energia. 
Art. 6º É criado o cargo de Ministro de Estado 

das Minas e Energia, com as mesmas honras, 
prerrogativas e remuneração dos outros Ministros de 
Estado. 

Art. 7º São incorporados ao Ministério das 
Minas e Energia os seguintes órgãos e repartições 
da Administração Federal: 

I – Departamento Nacional da Produção 
Mineral; 

II – Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica; 

III – Conselho Nacional de Minas e Metalurgia; 
IV – Conselho Nacional do Petróleo; 
V – Comissão de Exportação de Materiais 

Estratégicos. 
Art. 8º São incluídas na jurisdição do  

Ministério das Minas e Energia as seguintes 
entidades: 

I– Companhia Vale do Rio Doce S. A; 
II – Companhia Hidrelétrica do São Francisco; 
III – Petróleo Brasileiro S. A; 
IV – Comissão Nacional de Energia Nuclear; 
V – Comissão Executiva do Plano do Carvão 

Nacional. 
Art. 9º Os Ministérios criados por esta lei serão 

instalados a 1º de fevereiro de 1961. 
§ 1º São incluídos nos quadros dos novos 

Ministérios todos os cargos, funções e respectivos 
ocupantes dos órgãos e repartições aos mesmos 
incorporados. 

§ 2º São transferidos para os novos 
Ministérios os saldos de dotações orçamentárias 
destinados aos órgãos e repartições incorporados, 
inclusive as parcelas de dotações orçamentárias 
globais não utilizadas. 

Art. 10. A partir de 1º de fevereiro de 1961, o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio passará 
a denominar-se Ministério do Trabalho e Previdência 
Social. 

Art. 11. É revigorada, até 31 de  
janeiro de 1961, a Lei nº 1.522,  
de 26 de dezembro de 1951, alterada pe- 
  



– 100 – 
 
Ias de ns. 3.084 de 29 de dezembro de 1950, 3.344; 
de 14 de fevereiro de 1957, 3.415, de 30 de junho de 
1958 e 3.590, de. 22 de julho de 1959. 

§ 1º Extinguir-se-ão, na data mencionada 
neste artigo, a Comissão Federal de Abastecimento 
e Preços e seus órgãos auxiliares. 

§ 2º O acervo, as dotações orçamentárias  
e o pessoal da Comissão Federal de Abastecimento 
e Preços e seus órgãos auxiliares serão 
incorporados ao Ministério da Indústria e  
Comércio. 

§ 3º O Ministro da Indústria e Comércio  
poderá determinar que continuem  
funcionando, até serem liquidados ou  
transferidos para outros órgãos, os armazéns, 
postos, de venda: e unidades semelhantes  
mantidos pela Comissão Federal de  
Abastecimento e Preços e seus órgãos  
auxiliares. 

Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a abrir 
os seguintes créditos especiais: 

I – de Cr$ 50.000.000,00, pelo Ministério  
do Trabalho, Indústria e Comércio para  
atender as despesas de organização e  
instalação do Ministério da Indústria e  
Comércio; 

II – de Cr$ 50,000.000,00, pelo Ministério da, 
Agricultura, para atender as despesas de 
organização e instalação do Ministério das Minas e 
Energia. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 14 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda da Comissão de Economia. 

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

Está aprovada. 
Em face a decisão do Plenário, ficam 

prejudicados o projeto e as demais  
emendas e subemendas que lhe foram  
apresentadas. 

É o seguinte o projeto prejudicado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 4, DE 1956 

 
(Nº 1.155-B, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre a criação do Ministério da 

Economia. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É criado o Ministério da Economia, que 

terá a seu cargo o estudo e despacho de todos os 
assuntos relativos à indústria, ao comércio, ao 
crédito e ao seguro privado e capitalização. 

Art. 2º É criado o cargo de Ministro de Estado 
da Economia, com as mesmas honras, prerrogativas 
e vencimentos dos outros Ministros de Estado. 

Art. 3º O Ministro da Economia designará uma 
comissão para sob a sua direção, elaborar o projeto 
de estruturação do Ministério e de criação do quadro 
do pessoal a ser encaminhado dentro em 60 
(sessenta) dias ao Poder Legislativo. 

Art. 4º São incorporados ao Ministério da 
Economia os seguintes órgãos e repartições da 
administração federal: 

a) Departamento Nacional de Indústria e 
Comércio; 

b) Departamento Nacional de Propriedade 
Industrial; 

c) Departamento Nacional de Seguros 
Privados e Capitalização; 

d) Departamento Nacional da Produção 
Mineral; 

e) Instituto Nacional de Tecnologia; 
f) Comissão Federal de Abastecimento e 

Preços. 
§ 1º Passarão, igualmente, para os quadros do 

nôvo Ministério, todos os cargos, funções e 
ocupantes dos órgãos incorporados de acôrdo com 
êste artigo. 

§ 2º São transferidos para o nôvo Ministério os 
saldos de dotações orçamentárias, destinados às 
repartições orçamentárias globais cabendo ao Poder 
Executivo tomar as medidas administrativas 
convenientes. 
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Art. 5º Enquanto não fôr organizado por lei o 

quadro de pessoal do Ministério da Economia, o 
Ministro será assistido por um Gabinete e um 
Departamento de Administração constituído de 
auxiliares de sua confiança, requisitados entre os 
servidores da União. 

Art. 6º São enquadradas na competência do 
Ministério da Economia as atribuições da 
administração federal em relação às seguintes 
entidades: 

a) Instituto Brasileiro do Café; 
b) Instituto do Açúcar e do Álcool; 
c) Instituto Nacional do Mate; 
d) Instituto Nacional do Pinho; 
e) Instituto Nacional do Sal; 
f) Instituto de Resseguros do Brasil; 
g) Companhia Siderúrgica Nacional; 
h) Cia. Vale do Rio Doce S.A.; 
i) Fábrica Nacional de Motores; 
j) Cia. Hidrelétrica do S. Francisco; 
k) Cia. Nacional de Álcalis;  
l) Petróleo Brasileiro S.A.; 
m) Banco do Brasil S.A.; 
n) Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico; 
o) Banco de Crédito da Amazônia S.A.; 
p) Banco do Nordeste Brasileiro, S.A.; 
q) Comissão Executiva de Defesa da 

Borracha. 
Art. 7º É o Poder Executivo autorizado a 

abrir o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de cruzeiros) para ocorrer às despesas de 
instalação e organização do Ministério da 
Economia. 

Art. 8º O atual Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio passa a denominar-se Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

São as seguintes as emendas prejudicadas: 

EMENDA 
 

Nº 1-C 
 
Substitua-se o art. 1º do projeto pelo seguinte: 
"Art. 1º É criado o Ministério da Indústria e do 

Comércio, que terá a seu cargo o estudo e despacho 
de todos os assuntos relativos à indústria e ao 
comércio, especialmente os referentes a: 

a) incremento do progresso industrial, e 
comercial do País; 

b) expansão do consumo de produtos 
nacionais nos mercados interno e externo; 

c) modernização e racionalização dos 
instrumentos e métodos de produção industrial; 

d) proteção da propriedade industrial; 
e) serviços pertinentes ao Registro de Comércio; 
f) propaganda da produção brasileira, 

mediante manutenção de escritórios de propaganda 
e expansão comercial, realização de feiras, certames 
e exposições; 

g) pesquisas sôbre custos de produção e 
distribuição e inquéritos econômicos visando à 
diminuição do custo de vida; 

h) distribuição e transporte, no território 
nacional, dos gêneros e mercadorias de primeira 
necessidade, inclusive tabelamento de serviços e 
utilidades essenciais; 

i) fiscalizar a execução das leis meteorológicas 
e solução das dúvidas em tôrno de sua aplicação; 

j) tarifas aduaneiras e resultantes de acôrdos e 
tratados internacionais, visando ao amparo e à 
proteção da economia nacional; 

l) estatísticas comerciais e industriais; 
m) seguro privado e capitalização". 

 
EMENDA 

 
Nº 2-C 

 
Suprima-se da enumeração do  

artigo 6º, do projeto, o Banco do Bra- 
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sil S.A., o Banco de Desenvolvimento Econômico, o 
Banco da Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste 
Brasileiro S.A. 

 
EMENDA 

 
Nº 3 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – É criado o Ministério de Minas e Energia 

que terá a seu cargo o estudo e despacho de todos 
os assuntos relativos à produção mineral e de 
energia elétrica. 

Art. – São incorporados ao Ministério de Minas 
e Energia os seguintes órgãos da Administração 
Federal: 

a) Departamento Nacional da Produção 
Mineral; 

b) Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica; 

c) Conselho Nacional de Minas e Metalurgia; 
d) Conselho Nacional do Petróleo; 
e) Comissão de Exportação de Materiais 

Estratégicos. 
Art. – Ficam enquadrados na competência do 

Ministério de Minas e Energia as atribuições da 
administração federal em relação às seguintes 
entidades: 

a) Cia. Vale do Rio Doce S.A.; 
b) Cia. Hidrelétrica do S. Francisco; 
c) Petróleo Brasileiro S.A. 
§ 1º Passarão, igualmente, para os quadros do 

nôvo Ministério todos os cargos, funções e seus 
ocupantes dos órgãos incorporados de acôrdo com 
êste artigo. 

§ 2º São transferidos para o nôvo Ministério os 
saldos de dotações orçamentárias, destinadas às 
repartições incorporadas de acôrdo com êste artigo, 
inclusive as parcelas de dotações orçamentárias 
globais, cabendo ao Poder Executivo tomar as 
medidas administrativas convenientes. 

Art. – É criado o cargo de Ministro de Estado de 
Minas e Energia, com as mesmas honras, prerrogati- 
 

vas e vencimentos dos outros Ministros de Estado. 
Art. – O Ministro de Minas e Energia designará 

uma Comissão para, sob a sua direção, elaborar o 
projeto de estruturação do Ministério e de criação do 
quadro do pessoal a ser encaminhado dentro de 60 
dias ao Poder Legislativo. 

Art. Enquanto não fôr organizado por lei o 
quadro do pessoal do Ministério, o Ministro será 
assistido por um Gabinete e um Departamento de 
Administração constituído de auxiliares de sua 
confiança, requisitados entre os servidores da União. 

Art. É o Poder Executivo autorizado a abrir o 
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de cruzeiros) para ocorrer às despesas de instalação 
e organização do mesmo Ministério. 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 3 DE PLENÁRIO 

 
a) Onde se diz: 
"Art. É criado o Ministério de Minas e Energia 

que terá a seu cargo o estudo de despacho de todos 
os assuntos relativos à produção mineral e de 
energia elétrica". 

Diga-se: 
Art. É criado o Ministério de Minas e Energia, 

que terá a seu cargo o estudo e despacho de todos 
os assuntos relativos à produção mineral e à 
energia. 

b) Inclua-se entre os órgãos incorporados ao 
Ministério de Minas e Energia o Conselho Nacional 
de Pesquisas. 

 
EMENDA 

 
Nº 4 

 
Ao art. 6º, suprimam-se os seguintes itens: 
h) Cia. Vale do Rio Doce S.A.;  
f) Cia. Hidrelétrica do São Francisco; 
l) Petróleo Brasileiro S.A.; 
m) Banco do Brasil S.A.  

 
Justificação 
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As entidades em aprêço, de acôrdo com a 

emenda anterior, devem passar à jurisdição do 
Ministério de Minas e Energia, exceto o Banco do 
Brasil S.A., que, pelas suas atribuições deve 
permanecer subordinado ao Ministério da Fazenda. 

Sala das Sessões, em 17 de abril de 1956. – 
Filinto Müller. 

 
EMENDA 

Nº 5-C 
 

Ao artigo 2º do projeto, onde se diz: "É criado o 
cargo de Ministro de Estado da Economia", diga-se: 

Art. 2º É criado o cargo de Ministro de Estado 
da Indústria e do Comércio. 

 
EMENDA 

Nº 6-C 
 

Ao Artigo 3º do projeto, onde se diz: "O 
Ministro da Economia, diga-se: 

Art. 3º O Ministro da Indústria e do Comércio". 
 

EMENDA 
Nº 7-C 

 
Aos artigos 4º, 5º e 7º do projeto, onde se diz: 
"Ministro da Economia".  
diga-se: 
Ministério da Indústria e do Comércio... 

 
EMENDA 

Nº 8 
 

Ao Art. 4º, suprima-se o item d. 
 

EMENDA 
Nº 9-C 

 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. – É também criado o Ministério da 

Previdência Social, que terá a seu cargo a  
execução da prática do Govêrno Federal relativa à 
 

melhoria de vida e garantia do bem-estar da 
população e notadamente: 

a) o estudo e despacho dos assuntos 
relacionados com a previdência social e 
elaboração de normas reguladoras dessas 
atividades; 

b) estudos, inquéritos, pesquisas, formulação 
e execução de programas relativos à melhoria das 
condições de habitação, alimentação e vestuário da 
população nacional; 

c) contrôle da aplicação dos recursos federais, 
concedidos sob a forma de auxílios e subvenções às 
entidades que colaborarem com a União ou 
prestarem serviços de interêsse público no setor da 
Previdência Social. 

d) assistência, fiscalização e orientação de 
tôdas as atividades públicas ou privadas, 
realizadas no País e pertinentes aos fins de sua 
competência; 

e) elaboração do programa e orçamento anual 
de aplicação das reservas das instituições de 
previdência social. 

Art. – São incorporados ao Ministério da 
Previdência Social os seguintes órgãos da 
Administração Federal: 

a) Conselho Superior da Previdência Social; 
b) Departamento Nacional de Seguros 

Privados e Capitalização; 
§ 1º – São transferidos para o novo 

Ministério os saldos de dotações orçamentárias; 
pertinentes às repartições incorporadas de acôrdo 
com êste artigo, inclusive as parcelas de dotações 
orçamentárias globais cabendo ao Poder 
Executivo tomar as medidas administrativas 
convenientes. 

§ 2º Passarão, igualmente, para os quadros do 
Ministério da Previdência Social todos os cargos, 
funções e seus ocupantes dos órgãos incorporados 
nos têrmos dêste artigo. 

Art. Ficam sob a jurisdição do Ministério da 
Previdência Social os seguintes órgãos 
autárquicos: 

a) Institutos de Aposentadoria e Pensões; 
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b) Caixas de Aposentadoria e Pensões; 
c) Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Estado; 
d) Serviço de Alimentação da Previdência 

Social; 
e) Serviço de Assistência Médico-Domiciliar de 

Urgência; 
f) Serviço Social Rural. 
Art. Ficam sob a orientação e fiscalização do 

Ministério da Previdência Social as seguintes 
entidades: 

a) Fundação da Casa Popular; 
b) Legião Brasileira de Assistência; 
Art. É criado o cargo de Ministro de Estado da 

Previdência Social, com as mesmas honras, 
prerrogativas e vencimentos dos outros Ministros de 
Estado. 

Art. O Ministro da Previdência Social 
designará uma Comissão para, sob sua direção, 
elaborar o projeto de estruturação do Ministério  
e de criação do quadro do pessoal a ser 
encaminhado dentro de 60 (sessenta) dias ao Poder 
Legislativo. 

Art. Enquanto não fôr organizado por lei o 
quadro do pessoal do Ministério o Ministro da 
Previdência Social será assistido por um Gabinete e 
um Departamento de Administração, constituído de 
auxiliares de sua confiança, requisitados entre os 
servidores da União. 

Art. É o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de cruzeiros), para ocorrer às despesas de 
instalação e organização do Ministério da 
Previdência Social". 

 
EMENDA 
Nº 10-C 

 
Ao Art. 8º, 
Onde se lê: 
"Ministério do Trabalho e Previdência Social". 
Diga-se: 
"Ministério do Trabalho". 
Sala das Comissões, em 20  

de agôsto de 1956. – Lima Teixeira,  
Presidente. – Remy Archer, Relator. 
 

– Francisco Gallotti. – Prímio Beck. – João Arruda, 
vencido. 

Pareceres publicados no "Diário do Congresso 
Nacional" de 21 de agôsto de 1956. 

 
EMENDA 

Nº 11 
 

Ao Art. 6º – Inclua-se: 
– Serviço de Estatística Econômica e 

Financeira. 
 

EMENDA 
Nº 12 

 
Diga-se onde convier: 
Art. Junto ao Ministro funcionará uma 

assessoria técnica, que se comporá de cinco 
membros. 

Parágrafo único. Os assessores deverão ser 
pessoas de notórios conhecimentos em assuntos 
econômicos. 

 
EMENDA 

Nº 13 
 

Diga-se, onde convier: 
Art. O Ministério da Economia coordenará a 

ação das autarquias sob sua jurisdição de modo a 
uniformizar tanto quanto possível, a orientação 
econômica delas. 

 
EMENDA 

Nº 14 
 
Acrescentar onde couber: 
"Os servidores públicos, autárquicos, ou 

paraestatais, que, em 1955, se encontravam em 
exercício nos órgãos a serem incorporados ao 
Ministério de Economia serão nêle aproveitados, em 
cargos de carreira, ou isolados de provimento efetivo, 
ou em função de extranumerário correspondente aos 
encargos ou atribuições que atualmente exercem, ou 
tenham exercido nos aludidos órgãos, devendo 
manifestar a sua opção, quanto a êsse aproveitamento, 
nos trintas dias subseqüentes à publicação desta lei". 
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EMENDA 
Nº 15 

 
Acrescente-se ao artigo 4º: 
g) Os órgãos dos Registros do Comércio dos 

Estados – Juntas Comerciais e Registros do Comércio. 
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 

Comissão de Redação. 
O SR. MENDONÇA CLARK (para declaração 

de voto) (*): – Senhor Presidente, ao ocupar hoje a 
Tribuna do Senado, tive oportunidade de pronunciar-
me contràriamente ao renascimento da COFAP e 
apoiar o projeto que cria o Ministério da Economia, 
onde se falava no revigoramento da COFAP até 31 
de janeiro de 1961. 

Antes da extinção dêsse órgão por falta de 
deliberação do Congresso Nacional a 30 de junho 
último, declarei, nesta Casa, que julgava haver o 
Govêrno Federal encontrado meios – embora 
considerados inconstitucionais por eminentes 
Senadores – de controlar os preços e defender a 
economia popular através da transferência das 
atribuições da COFAP para a Comissão de 
Abastecimento de Preços. Posteriormente, porém, 
fiquei em dúvida quanto ao projeto em tramitação 
nesta Casa. 

Interpelei o nobre Líder da Maioria, eminente 
Senador Moura Andrade, e ouvi de S. Exa. que o seu 
Substitutivo atendia perfeitamente às minhas 
ponderações, isto é, seriam transferidas as 
atribuições da COFAP... 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MOURA ANDRADE: – O que declarei a 
V. Exa. foi que havia uma emenda para atender a 
não continuidade da COFAP. Não disse que meu 
substitutivo não o fizesse. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Justamente. 
Assim, Sr. Presidente, ao ser votado o 

revigoramento da COFAP através da subemenda 
que transfere as atribuições dêsse órgão para a 
Comissão de Abastecimento e Preços, manifesto-me 
contra essa medida e peço a V. Exa. faça constar da 
Ata de nossos trabalhos a minha declaração de voto. 
(Muito bem!). 

O SR. MEM DE SÁ (para declaração de 
voto) (*): – Sr. Presidente, preciso também fazer 
declaração de voto porque pretendia encaminhar a 
discussão. Confesso, porém, que fui surpreendido 
e, quando me dei conta, já havia sido votado o 
projeto. 

Desejo acentuar a enorme, a imensa, a 
indizível e inqualificável responsabilidade do Poder 
Executivo na situação criada. 

O Brasil, como os demais países que fizeram 
a última guerra, está em impasse, desde 1945. 

As Nações que mais duramente suportaram as 
agruras, os sofrimentos e as desgraças da 
hecatombe mundial – tôdas elas do mundo ocidental 
e democrático evidentemente – já há muitos anos 
deixaram de controlar preços. 

As organizações com essa finalidade só 
existiram durante a guerra e de uma forma racional: 
ao lado do contrôle de preços havia o 
contingenciamento, o arraçoamento através do 
sistema de postos, única forma lógica de estabelecer 
a distribuição do que é escasso. 

Só se pode fixar teto para mercadoria 
escassa se paralelamente se estabelece um 
sistema de distribuição do que falta, isso se 
obtém através do arraçoamento, pelo sistema de 
compras. 

Foi a medida adotada por todos os países 
civilizados que colheram as lições da Primeira 
Guerra Mundial. O Brasil, entretanto, continuou 
ignorante. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Criadas as Comissões, sob diversos títulos, 

prosseguiram elas depois de terminada a Guerra. E, 
como vimos, esta se transformou num verdadeiro 
organismo, como que num carcinoma que cresceu e 
estendeu raízes. Do contrôle dos preços passou a 
organizar restaurantes, armazéns, feiras, caminhões 
de distribuição de gêneros e ao lado da lei, ou dentro 
dela, irradiou-se de maneira tão exuberante que 
conta hoje com mais de seis mil servidores, 
admitidos arbitràriamente, sem criação de cargos, 
nem fixação de salários por critérios legais. 

Êsse organismo não realiza e não pode 
realizar sua finalidade precípua – a de conter os 
preços – porque não está habilitado, não tem 
competência e nem pode evitar a elevação do custo 
das mercadorias. Na realidade, não há elevação de 
preços; o que tem havido no Brasil é desvalorização 
da moeda. Os preços sobem porque a moeda se 
avilta. São duas expressões idênticas que têm a 
mesma valia: elevação de preços e aviltamento da 
moeda. 

No regime inflacionário em que vivemos só 
mesmo a Divindade poderia operar o milagre da 
multiplicação dos peixes e dos pães para evitar 
que os preços subissem e a moeda se 
desvalorizasse. 

O atual Govêrno recebeu essa situação; não 
foi êle que a criou. Eu lhe faço justiça. Mas, ao 
invés de corrigir – porque a função de qualquer 
govêrno é corrigir o que recebe errado e melhorar o 
que recebe imperfeito – êste Govêrno, ao invés de 
corrigir o que recebeu mal feito agravou o que 
existia. E mais: tão culpado se sentia, tanto 
reconhecia a teratologia da situação que, a cada 
vez que pedia uma prorrogação de prazo se 
comprometia que essa seria a última. 

Eu ouvi, não me esqueço, no velho Monroe, um 
homem da seriedade de V. Exa. que, como Líder foi 
um padrão, e que pode ficar como exemplo às 
Maiorias presentes e vindouras; um homem que, 
quando afirmava alguma coisa; o fazia sinceramente e 
 

com absoluta convicção de que dizia o que sentia e 
desejava fazer; ouvi de V. Exa., Sr. Presidente, de 
uma feita, que o Govêrno se comprometia a que 
aquela seria a última prorrogação solicitada. Obteve 
a medida a aprovação do Senado mediante essa 
declaração oficial a que V. Exa. não deu o seu aval –  
nem precisaria fazê-lo – mas que foi decisiva pelo 
respeito de que V. Exa. gozava então, e goza até 
hoje. 

Pois bem, decorreram dois anos e as 
prorrogações continuaram sendo dadas. Da última 
vez, ficou estabelecido que a prorrogação até 30 de 
junho seria a derradeira, e que o Govêrno tomaria as 
providências necessárias para promover a extinção 
da COFAP, dentro do prazo marcado. Portanto, foi o 
Govêrno o omisso, muito menos que o Congresso 
Nacional, e foi o Govêrno que, mais uma vez, 
desobedeceu à lei que o Legislativo elaborou e êle 
sancionou. Aquêle diploma legal estabelecia o prazo 
de vigência da COFAP até 30 de junho e que o 
Executivo adotaria as medidas necessárias à 
extinção daquele órgão, dentro dêsse período. O 
Govêrno, porém, nenhuma medida tomou. Ao 
contrário deixou que o prazo se escoasse enquanto 
a Liderança da Maioria, na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal, desenvolvia, nos últimos dias, 
esforços desesperados para pôr côbro à situação de 
descalabro. 

Era o que desejava acentuar e fixar, mais uma 
vez, para que os Anais do Congresso Nacional 
assinalem e registrem as omissões as desídias, a 
incapacidade do Govêrno e, sobretudo, a falta de 
respeito e obediência ao disposto em diplomas 
legais, às determinações dêste Poder que se chama 
Legislativo e cujas decisões precisam e devem ser 
acatadas pelos demais Podêres. 

Reitero meu ponto de vista de que a  
COFAP é organismo característico de um  
Govêrno incapaz de cumprir as suas finalidades. O 
Govêrno não promove, antes desestimula,  
quase que persegue a produção agrícola, es- 
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pecialmente a dos bens de subsistência. Assim, a 
produção dos gêneros alimentícios não aumenta 
nem no ritmo de crescimento da população, que é de 
2,5 ao ano. Há, por conseguinte, escassez de oferta 
dos bens. Paralelamente, desenvolvem-se, de forma 
criminosa e realmente alucinada, os meios de 
pagamento, isto é, o poder de compra, a procura dos 
gêneros e dos bens. Depois dêsse disparate, 
entende-se que um órgão pode fixar teto para os 
preços! 

É por êste motivo que sob certo aspecto, é de 
aceitar-se o texto que acabamos de votar, é de engulir-
se o que há de irregular, nesta parte do projeto. 

Acabamos de, mais uma vez, como já temos 
feito de outras, consagrar êste absurdo: a 
revalidação de uma lei extinta. 

Não é preciso ser bacharel para saber que 
essa fórmula é irregular; se a lei se extingue, não 
pode ser revalidada e se um órgão foi extinto, tem de 
ser novamente criado. 

Realmente, a situação do Brasil, que cada dia 
se agrava, é de aumento incessante dos preços, com 
ou sem COFAP; os preços estão subindo e vão subir 
cada vez mais. 

Agora, dentro de breves dias, espera-se, no 
Rio de Janeiro, o aumento do preço do leite, de 
forma violenta isto é, o litro passará de Cr$ 14,00 
para Cr$ 25,00; o aumento de preço do açúcar; o 
aumento de preço da carne; o aumento do bonde, 
dos lotações, dos táxis; o aumento dos telefones, do 
gás, de quase todos os bens e serviço. Isto vai-se 
verificar, com ou sem COFAP, mas o nosso bom 
povo brasileiro, o nosso enganado e generoso povo 
brasileiro, não tem capacidade de discernir e, se 
êsse órgão deixasse de existir, tôda a 
responsabilidade seria atribuída ao Congresso. 

Então seria fácil dizer que, se a COFAP 
existisse, os preços não subiriam. Que os  
preços subam, pois, com a COFAP. E os preços 
sobem, realmente, porque a moeda desce  
e vai descendo, Sr. Presidente, porque 
 

o Govêrno, em dois meses, êste ano, já emitiu mais 
de seis bilhões de cruzeiros e, em cinqüenta e dois 
meses, emitiu mais do que em cento e trinta e quatro 
anos de Independência do Brasil! 

De 1822 a 1956, haviam sido lançados à 
circulação menos de cinqüenta e sete bilhões de 
cruzeiros; de 31 de janeiro de 1956 a 30 de maio de 
1960, foram emitidos noventa e três bilhões de 
cruzeiros e, como as emissões continuam e os meios 
de pagamentos foram aumentados, só no ano 
passado, em mais de trinta por cento, os preços hão 
de subir, com ou sem COFAP, porque a moeda é 
que se avilta, se desvaloriza. 

Fique, portanto, a COFAP para caracterizar a 
política insensata e funesta do Govêrno. Com isso se 
justifica também, a prorrogação, por mais três 
meses, para que o futuro Presidente da República –  
seja êle quem fôr –  tenha tempo suficiente de tomar 
as medidas que êste Govêrno – isto que aí está –  
não foi capaz de adotar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem!) . 

O SR. PRESIDENTE: – Havendo ainda 
matérias importantes a votar, especialmente 
Redações Finais, convoco o Senado para uma 
sessão extraordinária às dezoito horas, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Resolução nº 39, de 1960, que suspende a 
execução da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 
1958, no que se refere ao impôsto de renda sôbre 
os vencimentos dos magistrados (projeto 
oferecido pela Comissão de Constituição e 
Justiça como conclusão de seu Parecer nº 235, 
de 1960). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 

minutos. 
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EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MULLER 
 
Às 18 horas, acham-se presentes os Senhores 

Senadores: 
Mourão Vieira.  
Cunha Mello.  
Paulo Fender.  
Lobão da Silveira.  
Eugênio de Barros.  
Mendonça Clark.  
Joaquim Parente.  
Fausto Cabral.  
Fernandes Távora.  
Menezes Pimentel.  
Sérgio Marinho.  
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado.  
Ruy Carneiro.  
Novaes Filho.  
Jarbas Maranhão.  
Antônio Baltar.  
Lourival Fontes.  
Jorge Maynard.  
Heribaldo Vieira.  
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Afonso Arinos.  
Benedicto Valladares. 
Moura Andrade.  
Padre Calazans.  
Pedro Ludovico.  
Coimbra Bueno.  
Taciano de Mello.  
Filinto Müller.  
Gaspar Velloso.  
Francisco Gallotti.  
Mem de Sá. – (35) . 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 35 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, declaro 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. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Oficio 

 
Nº 258, de 1960, da Câmara dos Deputados, 

encaminhando autógrafo do seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 5, DE 1960 

 
(Nº 48, de 1960, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Sr. Presidente da República a 

ausentar-se do território nacional pelo prazo de dez 
dias. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida autorização ao Exmo. Sr. 

Presidente da República, Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, para ausentar-se do território 
nacional pelo prazo de dez (10) dias, a fim de visitar 
oficialmente as Repúblicas da Argentina, Uruguai e 
Chile. 
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Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Relações Exteriores. 

 
PARECER 

Nº 252, DE 1960 
 
Da Comissão Diretora sôbre a Redação Final 

do Projeto de Resolução nº 33, de 1960, que nomeia 
para os cargos de Oficiais Auxiliares da Ata, Edson 
Ferreira Affonso e outros. 

 
A Comissão Diretora apresenta a seguir a 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 33, de 
1960, com a alteração aprovada pelo Plenário: 

 
Resolução nº 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º São nomeados nos têrmos do art. 85, 

letra c, item 2, do Regimento Interno, para os cargos 
vagos de Oficial Auxiliar da Ata, padrão PL-4, Edson 
Ferreira Affonso, René Nunes e Walter Orlando 
Barbosa Leite. 

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

Sala da Comissão Diretora, em 5 de julho de 
1060. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto 
Marinho. – Novaes Filho. – Heribaldo Vieira. 

 
PARECER 

Nº 253, DE 1960 
 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 35, 
de 1960, que nomeia Jairo Brasiliano da Costa e 
outros para cargos de Ajudante de Almoxarife, do 
Quadro da Secretaria do Senado. 

A Comissão Diretora apresenta nos têrmos 
seguintes a Redação Final do Projeto de Resolução nº 
35, de 1960, aprovado sem emendas pelo  
Plenário: 

 
Resolução nº 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. São nomeados, de acôrdo com o 

art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para os 
cargos de Ajudante de Almoxarife, padrão PL-7, do 
Quadro da Secretaria do Senado, criados pela 
Resolução nº 24, de 1960, Jairo Brasiliano da Costa, 
Wilson Menezes Pedrosa e Roberto Diácupulus. 

Sala .da Comissão Diretora, em 5 de julho de 
1960. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto 
Marinho. – Novaes Filho. – Heribaldo Vieira. 

 
PARECER 

Nº 254, DE 1960 
 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 36, de 
1960, que nomeia Dalva Bastos para o cargo de 
enfermeira do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

 
Tendo sido aprovado sem emendas, a 

Comissão Diretora apresenta nos seguintes têrmos a 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 36, de 
1960: 

 
Resolução nº 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeada, de acôrdo com o art. 

85, letra c, item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo de Enfermeira, padrão PL-7, criado pela 
Resolução nº 24, de 1960, Dalva Bastos. 

Sala da Comissão Diretora, em 5 de julho de 
1960. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto 
Marinho. – Novaes Filho. – Heribaldo Vieira. 
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PARECER 
Nº 255, DE 1960 

 
Da Comissão Diretora sôbre a Redação Final 

do Projeto de Resolução nº 37, de 1960, que nomeia 
Ferix Antônio Orro e outros para cargos vagos de 
Guarda de Segurança do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

 
Depois de atendidas as retificações solicitadas 

no projeto, apresenta a Comissão Diretora a 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 37, de 
1960, nos seguintes têrmos: 

 
Resolução nº 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. São nomeados, de acôrdo com 

o art. 85, letra c, item 2, do Regimento Interno, 
para os cargos de Guarda de Segurança, padrão 
PL-9, criados pela Resolução nº 24, de 1960, Ferix 
Antônio Orro, Nilson Simões da Luz, Joaquim Pio 
Ramos, Carlos Oliveira Salles, Benedito de Arruda 
Magalhães, Antônio Corrêa Pacheco, Osmar 
Arruda, Manoel Vieira dos Santos, Amâncio Lima, 
Pedro Ferreira Veras, Ernesto da Silva, Isidoro 
Pereira da Silva Barreto, Rubens Ribeiro, Gilson 
Gomes Feitosa, Roberto das Neves, Alberto 
Pereira da Cunha, José Gomes Ribeiro, Irton 
Siqueira Machado, João Corrêa Filho e Luiz Mota 
da Costa. 

Sala da Comissão Diretora, em 5 de julho de 
1960. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto 
Marinho. – Novaes Filho. – Heribaldo Vieira. 

 
PARECER 

Nº 256, DE 1960 
 

Da Comissão Diretora sôbre a Redação  
Final do Projeto de Resolução nº 38, de  
1960, que concede exoneração, a pedido, 
 

do cargo de Auxiliar Legislativo a Alexandre Rachid 
José Pedro. 

 
A Comissão Diretora apresenta, a seguir, a 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 38, de 
1960: 

 
Resolução nº 

 
Senado Federal resolve: 
Artigo único. É exonerado, a pedido, de acôrdo 

com o art. 85, alínea c, item 2 do Regimento Interno, do 
cargo de Auxiliar Legislativo, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Alexandre Rachid José Pedro. 

Sala da Comissão Diretora, em 5 de julho de 
1960. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto 
Marinho. – Novaes Filho. – Heribaldo Vieira. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 357, DE 1960 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315 do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 33, de 1960. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. –  
Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o voto 
do Plenário, passa-se à discussão e votação da 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 33, de 1960, 
constante do Parecer nº 252, lido no Expediente. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 

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

permanecer sentados. (Pausa). 
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Está aprovada. O projeto vai à promulgação. 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 358, DE 1960 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 35, de 1960. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. – 
Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 35, 
constante do Parecer nº 253, lido no Expediente. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. A matéria vai à promulgação. 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 359, DE 1960 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra, p, e 315,  

do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação para a imediata discussão e votação da 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 36, de 
1960. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. – 
Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão  
a Redação Final do Projeto de Resolução nº  
36, constante do Parecer nº 254, lido no Expediente. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
Sôbre a mesa outro requerimento que vai ser 

lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 360, DE 1960 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 37 de 1960. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. – 
Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 37, 
constante de Parecer nº 255, lido no Expediente. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 361, DE 1960 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 38, de 1960. 
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Sala das Sessões, em 5 de julho de 1960. – 
Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 38, 
constante do Parecer nº 256, lido no Expediente. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
Acaba de chegar à Mesa a Redação Final do 

Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1956. 
É lido o seguinte: 

 
PARECER 

Nº 257, DE 1960 
 

Redação Final da Emenda Substitutiva nº 16, 
do Senado, ao Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 
1956 (na Câmara nº 1.155, de 1950). 

 
A Comissão apresenta a Redação Final, fls. 

anexas da Emenda Substitutiva nº 16, do Senado, ao 
Projeto de Lei da Câmara, de 1956, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, julho de 1960. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 257, DE 1960 

 
Redação Final da emenda substitutiva ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1956. 
 

EMENDA Nº 16 (SUBSTITUTIVA) 
 

Cria os Ministérios da Indústria e do  
Comércio e das Minas e Energia, e dá outras 
providências. 

Art. 1º É criado o Ministério da Indústria e 
Comércio, que terá a seu cargo o estudo e despacho 
de todos os assuntos relativos à indústria e ao 
comércio. 

Art. 2º É criado o cargo de Ministro de Estado 
da Indústria e Comércio, com as mesmas honras, 
prerrogativas e remuneração dos outros Ministros de 
Estado. 

Art. 3º São incorporados ao Ministério da 
Indústria e Comércio os seguintes órgãos e 
repartições da Administração Federal: 

I – Departamento Nacional de Indústria e 
Comércio; 

II – Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial; 

III – Instituto Nacional de Tecnologia; 
IV – Departamento de Seguros Privados e 

Capitalização; 
Art. 4º Ficam incluídas na jurisdição do 

Ministério da Indústria e Comércio, as seguintes 
entidades: 

I – Instituto Brasileiro do Café; 
II – Instituto do Açúcar e do Álcool; 
III – Instituto Nacional do Mate; 
IV – Instituto Nacional do Pinho; 
V – Instituto Nacional do Sal; 
VI – Instituto de Resseguros do Brasil; 
VII – Companhia Siderúrgica Nacional; 
VIII – Fábrica Nacional de Motores; 
IX – Companhia Nacional de Álcalis; 
X – Comissão Executiva de Defesa da 

Borracha. 
Art. 5º É criado o Ministério das Minas e 

Energia, que terá a seu cargo o estudo e despacho 
de todos os assuntos relativos à produção mineral e 
energia. 

Art. 6º É criado o cargo de Ministro de Estado 
das Minas e Energia, com as mesmas honras, 
prerrogativas e remuneração dos outros Ministros de 
Estado. 
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Art. 7º São incorporados ao Ministério das 
Minas e Energia os seguintes órgãos e repartições 
da Administração Federal: 

I – Departamento Nacional da Produção 
Mineral; 

II – Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica; 

III – Conselho Nacional de Minas e Metalurgia; 
IV – Conselho Nacional do Petróleo; 
V – Comissão de Exportação de Materiais 

Estratégicos. 
Art. 8º São incluídas na jurisdição do Ministério 

das Minas e Energia as seguintes entidades: 
I – Companhia Vale do Rio Doce S.A.; 
II – Companhia Hidrelétrica do São Francisco; 
III – Petróleo Brasileiro S.A.; 
IV – Comissão Nacional de Energia Nuclear; 
V – Comissão Executiva do Plano do Carvão 

Nacional. 
Art. 9º Os Ministérios criados por esta lei serão 

instalados a 1º de fevereiro de 1961. 
§ 1º São incluídos nos quadros dos novos 

ministérios todos os cargos, funções e respectivos 
ocupantes dos órgãos e repartições aos mesmos 
incorporados. 

§ 2º São transferidos para os novos 
ministérios os saldos de dotações orçamentárias 
destinados aos órgãos e repartições incorporados, 
inclusive as parcelas de dotações orçamentárias 
globais não utilizadas. 

Art. 10. A partir de 1º de fevereiro de 1961, o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
passará a denominar-se Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. 

Art. 11. É revigorada, até 30 de abril de 1961, 
a Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951, alterada 
pelas de ns. 3.084, de 29 de dezembro de 1950, 
3.344, de 14 de fevereiro de 1957, 3.415, de 30 de 
junho de 1958 e 3.590, de 22 de julho de 1959. 

§ 1º Extinguir-se-ão, na data mencionada 
neste artigo, a Comissão Federal de Abastecimento 
e Preços e seus órgãos auxiliares. 

§ 2º O acervo, as dotações orçamentárias e o 
pessoal da Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços e seus órgãos auxiliares serão incorporados 
ao Ministério da Indústria e Comércio. 

§ 3º O Ministro da Indústria e Comércio poderá 
determinar que continuem funcionando, até serem 
liquidados ou transferidos para outros órgãos, os 
armazéns, postos de venda e unidades semelhantes 
mantidos pela Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços e seus órgãos auxiliares. 

Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a abrir 
os seguintes créditos especiais: 

I – de Cr$ 50.000.000,00, pelo Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, para atender as 
despesas de organização e instalação do Ministério 
da Indústria e do Comércio; 

II – de Cr$ 50.000.000,00, pelo Ministério da 
Agricultura, para atender as despesas de 
organização e instalação do Ministério das Minas e 
Energia. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do 
Regimento, a Redação Final do projeto votado em 
regime de urgência, pode ser apreciada 
imediatamente. 

Como o projeto foi mimeografado e distribuído 
aos Srs. Senadores, submeterei à votação a 
Redação Final da Emenda Substitutiva nº 16, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1956. 

Em votação a Redação Final da Emenda 
Substitutiva nº 4. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 
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Está aprovada. 
O projeto volta à Câmara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Gaspar Velloso para 

acompanhar, na outra Casa do Congresso, a 
tramitação da matéria. 

Está finda a leitura do Expediente. 
Não há oradores inscritos. (Pausa). 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 

da palavra, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Resolução nº 39, de 1960, que suspende a execução 
da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, no que 
se refere ao impôsto de renda sôbre os vencimentos 
dos magistrados (projeto oferecido pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer nº 235, de 1960). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. A matéria vai à Comissão de 

Redação. 
No Expediente da sessão ordinária foi lido 

ofício da Câmara dos Deputados, encaminhando o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1960, que 
concede autorização ao Presidente da República 
para se ausentar do País pelo prazo de 10 dias, a fim 
de visitar oficialmente as Repúblicas da Argentina, 
do Uruguai e do Chile. 

De acôrdo com o Regimento, a matéria tem 
tramitação nos têrmos da urgência prevista no art. 
330, letra "B" do Regimento. 

Sôbre o assunto já se manifestaram as 
Comissões de Constituição e Justiça e a de 
Relações Exteriores. 

O Sr. Primeiro Secretário vai  
proceder à leitura do parecer da 
 

Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PARECER 
Nº 258, DE 1960 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça,  

sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de  
1960 (na Câmara nº 48-60), que autoriza o Sr. 
Presidente da República a ausentar-se do território 
nacional, pelo prazo de dez dias, a fim de visitar, 
oficialmente, as Repúblicas da Argentina, do Uruguai 
e do Chile. 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
Pelo presente Projeto de Decreto Legislativo,  

é autorizado o Exmo. Senhor Presidente da 
República, Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, a 
ausentar-se do território nacional pelo prazo de 10 
dias, a fim de visitar oficialmente as Repúblicas da 
Argentina, Uruguai e Chile. 

A solicitação presidencial é formulada com 
base no art. 85 e atendida de acôrdo com o 
preceituado no art. 66, II, tudo da Constituição 
Federal. Assim, nada obsta à aprovação do projeto, 
do ponto de vista constitucional. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1960. – 

Lourival Fontes, Presidente. – Menezes Pimentel, 
Relator. – Francisco Gallotti. – Caiado de Castro. – 
Jarbas Maranhão. – Gaspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa  
o parecer da Comissão de Relações Exteriores,  
que vai ser lido pelo Senhor Primeiro  
Secretário. 

 
PARECER 

Nº 259, DE 1960 
 

Da Comissão de Relações Exteriores,  
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1960 
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(na Câmara nº 48-60), que autoriza o Sr.  
Presidente da República a ausentar-se do território 
nacional, pelo prazo de dez dias, a fim, de visitar, 
oficialmente, as Repúblicas da Argentina, do Uruguai 
e do Chile. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
Através do Decreto Legislativo nº 9, de 1958,  

o Sr. Presidente da República fôra autorizado  
a ausentar-se do território nacional, por dez dias,  
a fim de visitar, oficialmente, a República  
Argentina. 

Agora, sem que haja se utilizado daquela 
autorização, S. Exa. encaminhou ao Congresso 
Nacional a Mensagem nº 258-60, solicitando 
permissão para estender sua visita, dentro do 
mesmo prazo, às Repúblicas do Uruguai e do Chile, 
atendendo a convite formulado pelos Chefes de 
Govêrno dêsses países. 

A matéria foi devidamente examinada pelos 
órgãos técnicos da Câmara dos Deputados e já 
mereceu o beneplácito da douta Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa. 

As mesmas razões que nos levaram  
a opinar favoràvelmente à aprovação do anterior 
Decreto Legislativo podem, perfeitamente, abonar  
o presente, tendo em vista o caráter que reveste  
as visitas programadas, como sempre inspiradas  
nos mais altos princípios que presidem às  
nossas relações de amizade com as Repúblicas 
irmãs. 

Somos, assim, pela aprovação  
do projeto. 

Sala das Comissões, em 5 de julho de 1960. – 
Afonso Arinos, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. Lourival Fontes. – Benedicto Valladares. – 
Menezes Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE: – As Comissões  
de Constituição e Justiça e de Relações  
Exteriores opinam favoràvelmente ao Projeto  
de Decreto Legislativo nº 5, que autoriza o 
 

Presidente da República a ausentar-se do País, em 
visita à Argentina, Uruguai e Chile. 

Em discussão o projeto. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a 

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

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Sérgio 

Marinho, orador inscrito. 
O SR. SÉRGIO MARINHO (*): – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, recebi de Mossoró no 
meu Estado, telegrama que passo a ler: 

"Pedimos tratar da tribuna desta Casa, 
assunto contido na seguinte mensagem hoje 
encaminhada às autoridades competentes: Exmo. 
Sr. Presidente da República, Exmo. Sr. Ministro da 
Fazenda, Exmo. Presidente do Banco do Brasil, 
Exmo. Diretor do Banco do Brasil, Região Norte: A 
Associação Comercial de Mossoró pede vênia para 
ponderar a V. Exa. que a circular do Banco do Brasil, 
reduzindo de dezoito para doze meses o prazo de 
financiamento de veículos, significa insuportáveis 
dificuldades para as operações de vendas com 
graves reflexos para a economia nordestina. Convém 
considerar o baixo poder aquisitivo do mercado 
comprador do Nordeste exacerbado por constantes 
altas de preços, lembrando, também, dificuldades 
naturais oriundas de condições climáticas das 
últimas inundações que ainda subsistem. A aplicação 
da circular nesta região tão carente de transportes 
com o fim de assegurar um mínimo de renda per 
capita tornará inacessível a aquisição de veículos, só 
possível com um sistema de financiamento a longo 
prazo. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Apelamos para V. Exa. no sentido de suspender a 
execução da mencionada circular, prejudicial a uma 
região já duramente castigada pelos fatôres sócio-
econômicos, de seu pleno conhecimento. 
Saudações, Gabriel Fernandes Negreiros, 
Presidente da Associação Comercial de Mossoró". 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite.V. 
Exa. um aparte? 

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

O SR. MENDONÇA CLARK: – V. Exa. refere 
assunto muito oportuno. O telegrama da Associação 
Comercial de Mossoró versa problema que atinge 
tôda a região subdesenvolvida do Brasil. Sabe V. 
Exa. – e o Senado não ignora – que o chofer de 
caminhão, o homem que no Brasil vive do transporte 
e de capacidade financeira limitada, dado o elevado 
preço à vista do veículo, só tem possibilidade de 
comprá-lo a prazo. Considerando que aquela região 
requeria maior amparo aos que necessitassem de 
caminhões, jipes e camionetas etc., principalmente 
caminhões para o transporte terrestre, aliás o 
rodoviário é o mais usado no País, concedeu o 
Banco do Brasil àquela região em caráter 
excepcional financiamento ao prazo de dezoito 
meses. Vê-se, entretanto, pelo telegrama que V. 
Exa. acaba de ler – e eu estava já informado em 
caráter particular por outras pessoas – que houve 
eliminação dessa vantagem, isto é, a equiparação do 
prazo de financiamento para todo o Brasil, Rio de 
Janeiro, São Paulo e todo o Nordeste. Ora, todos 
sabemos que as condições financeiras da região 
nordeste subdesenvolvida não podem permitir 
comparação com os prazos dados ao Sul e ao Centro. 
Se não fôr restabelecido o prazo de dezoito meses,  
as prestações excederão a possibilidade de paga- 
 

mento dos choferes, que precisando dos caminhões, 
para o transporte das mercadorias, só terão uma 
alternativa: desistir, ou aumentar o frete, o que 
redundará em prejuízo para a economia nacional. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Agradeço o 
aparte que acaba de proferir o nobre Senador 
Mendonça Clark e com o qual poderia dar por 
terminada a minha presença na tribuna, de vez que 
S. Exa., com sua reconhecida autoridade, comentou 
objetiva e proficientemente o assunto. 

Não obstante, na sessão anterior ouvimos o 
pronunciamento flamante e candente do combativo 
Senador Mem de Sá, examinando com rara 
proficiência e o desassombro cívico que lhe é 
próprio, a situação com que se defronta o Brasil dos 
nossos dias. O universo social não encerra 
compartimentos estanques. A comunicação é a 
grande lei que o governa. 

O nobre Senador Mem de Sá chamou a 
atenção da Casa para o problema que 
defrontaremos ao criarmos mais dois Ministérios, na 
organização administrativa do País, e mantermos o 
órgão controlador de preços, quando não se envidam 
esforços, quando não se mobilizam meios no sentido 
de incrementar a produção e de dar os veículos 
necessários para a circulação dessa mesma 
produção. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Muito bem! 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Ora, Sr. 

Presidente, o crédito é incontestàvelmente um dos 
elementos propulsores da produção. É como que um 
grande pulmão através do qual a produção respira e, 
portanto, atende às necessidades sempre crescentes 
da demanda. 

No Brasil, porém, quando falamos em crédito, 
cumpre distinguir o crédito proporcionado às regiões 
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Desenvolvidas e industrializadas do País, que  
graças a êsses e àqueles fatôres alcançaram um  
alto índice de desenvolvimento, e o crédito 
proporcionado às regiões subdesenvolvidas do Norte 
e Nordeste. 

Não é compreensível, Sr. Presidente, que o 
Banco do Brasil, na realidade o órgão propulsor dos 
recursos creditícios do País e que funciona como um 
pulmão necessário ao incremento da produção, 
ofereça ao Norte e ao Nordeste créditos com as 
mesmas taxas de juros e, os mesmos prazos 
concedidos às regiões altamente desenvolvidas do 
Centro e do Sul. 

Arrimando-me nos argumentos objetivos 
expostos pelo nobre Senador Mendonça Clark,  
dirijo um apêlo veemente ao Presidente do Banco  
do Brasil, no sentido de que reconsidere sua 
decisão. Não é possível dar ao Nordeste, afligido e 
chicoteado pela inclemência dos fenômenos 
naturais, o mesmo tratamento creditício oferecido a 
regiões mais ricas. 

Senhor Presidente, sirvo-me da oportunidade 
para dirigir um apêlo ao Senhor Presidente do  
Banco do Brasil e, em última instância, ao Exmo. 
Senhor Presidente da República, por intermédio  
do nobre Líder da Maioria, no sentido de que seja 
reconsiderada ou revogada aquela Circular que 
diminuiu de dezoito para doze meses o prazo para 
financiamento de veículos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!). 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa  

a Redação Final, oferecida pela Comissão  
de Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 5, 
de 1960, votado há pouco em regime de  
urgência. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 260, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 5, de 1960. 
 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 
1960. 

Sala das Comissões, em 5 de julho de 1960. – 
Afonso Arinos, Presidente eventual. – Menezes 
Pimentel, Relator. – Ruy Carneiro. – Padre Calazans. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 260, DE 1960 
 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 5, de 1960. 

 
Autoriza o Sr. Presidente da República a 

ausentar-se do território nacional pelo prazo de dez 
(10) dias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida autorização ao Presidente 

da República, Senhor Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, para ausentar-se do território nacional pelo 
prazo de dez (10) dias, a fim de visitar oficialmente 
as Repúblicas da Argentina, Uruguai e Chile. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
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Não há mais matéria a ser apreciada. 
Não há oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a 

sessão designando para a de amanhã a  
seguinte: 

ORDEM DO DIA 
 

Trabalho de Comissões. 
Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 

minutos. 
 



84ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 6 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio de Barros. 
Mendonça Clark. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Antônio Baltar. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. – (36). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Ha- 
 

vendo número legal, declaro 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 é sem debate aprovada. 

O SR. PRESIDENTE: – Há Expediente  
que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício 

 
Do Gabinete Civil da Presidência da 

República, nos seguintes têrmos: 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Gabinete Civil 
 

Nº 1.674 – Brasília, 6 de julho de 1960. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, para os fins constitucionais e  
regimentais que, conforme a anexa cópia de decreto, 
o Senhor Presidente da República designou o 
Senhor João Belchior Marques Goulart, Vice-
Presidente da República, para chefiar a Delegação 
do Brasil à XXX Sessão do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas, a realizar-se em 
Genebra, de 5 do corrente mês a 6 de agôsto 
próximo. 
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2. Cumpro também o honroso dever de 
comunicar ao Congresso Nacional, a fim de que 
delibere sôbre a licença de direito, que o Senhor 
Vice-Presidente da República, acompanhará o 
Senhor Presidente Juscelino Kubitschek, em sua 
próxima viagem, já autorizada pelo Poder Legislativo, 
às Repúblicas da Argentina, Chile e Uruguai. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha estima e 
consideração. – Oswaldo Maia Penido, Chefe do 
Gabinete Civil. 

– A Sua Excelência o Senhor Senador Cunha 
Mello. 

Primeiro Secretário do Senado Federal. 
O Presidente da República: 
Resolve designar a seguinte Delegação do 

Brasil à XXX Sessão do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas, a realizar-se em 
Genebra, de 5 do corrente a 6 de agôsto próximo. 

Chefe da Delegação 
João Belchior Goulart. 
Subchefe 
Maurício Chagas Bicalho – (Presidente do 

Banco do Brasil). 
Delegados 
Embaixador Henrique de Souza Gomes. 
(Chefe da Delegação do Brasil em Genebra). 
Ministro Eurico Penteado – (Ministro para 

Assuntos Econômicos na Missão do Brasil junto às 
Nações Unidas). 

Ministro Arnaldo Vasconcelos. – (Ministro 
Conselheiro na Embaixada do Brasil em Bonn). 

Assessôres 
Secretário Geraldo de Carvalho Silos – (da 

Missão do Brasil junto às Nações Unidas). 
Secretário Paulo Cardoso de Oliveira Pires do 

Rio – (da Missão do Brasil junto as Nações Unidas). 
Brasília, em  de     de 1960. – 139º da 

Independência e 72º da República. – Juscelino 
Kubitschek. – Horácio Lafer. 

O SR. PRESIDENTE: – Ao Expediente que 
acaba de ser lido, o Regimento, no art. 329, nº II, 
letra "a", atribui caráter urgente, determinando tenha 
o rito previsto no art. 330 letra b. 

Nessas condições, será submetido ao 
Plenário ainda na presente sessão. Sôbre a 
matéria deverão pronunciar-se as Comissões de 
Constituição e Justiça e de Relações Exteriores. 
(Pausa). 

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

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos, 

segundo orador inscrito. 
O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, vi-me, ontem, no decorrer da 
sessão, forçado a ocupar a tribuna, por mais de uma 
vez, em virtude das exigências da matéria legislativa 
e da eventual liderança que então exercia na nossa 
Bancada. Não pude, assim, utilizar o tempo que me 
cabia na tribuna para proferir o discurso que tinha em 
mente e que objetivava o encadeiamento de algumas 
considerações sôbre a situação nacional. Esta 
situação, Sr. Presidente, eu a observo hoje, à luz de 
Brasília, à luz tropical e irradiante da Nova Capital. 

É claro que todos nós, ao considerarmos  
hoje a situação do País, temos que fazê-lo em 
função dêste pôsto de observação. O que me  
parece é que não nos devemos confinar a um  
exame limitado às perspectivas pessoais do 
momento que estamos vivendo, ou melhor, não 
devemos fazê-lo em função das nossas posições  
em relação ao Poder, seja de apoio seja de  
combate. Esta é uma posição que me parece 
superada e, sobretudo, pouco fecunda como 
contribuição do pensamento político à solução  
dos problemas com que nos defrontamos. Deve- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mos considerar a situação brasileira com tôda a 
possível objetividade, dentro dos seus delineamentos 
históricos e, aí, sem preocupações particularistas, 
sem intenções de grupos, procurarmos chegar a 
algumas conclusões ou, pelo menos, a fixar  
algumas observações de ordem geral que nos 
habilitem a atingirmos a certas soluções que, acima 
dos nossos próprios interêsses, são de conveniência 
nacional. 

Pessoalmente, não tenho nenhuma 
hostilidade, não sinto nenhum impulso de  
resistência ou de combate nem à mudança da 
Capital em si mesma, nem à realização desta 
mudança para a Cidade de Brasília. Não é apenas 
por motivos pessoais que me coloco numa 
receptividade, não direi simpática, mas pelo menos 
imparcial, com referência à mudança para  
Brasília. 

Sr. Presidente, êste rincão do Planalto Central, 
estas ondulações infinitas, estas lonjuras brasileiras 
falam muito de perto ao meu coração. Desde menino 
êsses nomes que aqui venho encontrando nos 
caminhos penosos de penetração de outrora, hoje 
transformados na estupenda rodovia que já 
conhecemos, ecoam na memória saudosa, na 
lembrança diuturna da minha casa patriarcal. 

Paracatu, Cristalina, Santa Luzia, Catalão, 
Formosa, a antiga Meia Ponte, hoje Pirinópolis, tudo 
isso, Senhor Presidente, floriu, surgiu, cresceu, 
nasceu à beira do velho caminho das minas, que 
ligava as Gerais à Vila Boa de Goiás. 

Posso dizer a V. Exa. e à Casa que foi com 
emoção, com sincera emoção, que cruzei o  
Rio São Marcos, onde outrora se passava a vau  
com as tropas chucras e hoje transpomos numa 
moderna ponte de cimento; o Rio São Marcos –  
cujo nome vem da velha Fazenda de Fundão,  
do Padre Marcos de Carvalho, onde um  
dos meus antepassados, precisamente há duzen- 
 

tos anos, abriu sua primeira sesmaria. 
A Carta de Sesmaria de Gomes Ferreira 

Andrade, dada a João de Mello Franco para abri-la 
nas fronteiras da Capitania das Minas Gerais com a 
Capitania de Goiás, data precisamente de 1760 e 
cobria tôda essa área que irmana, assemelha e 
integra as geografias do Noroeste mineiro e do 
Planalto goiano, essa geografia imensa, ondulada, 
das caatingas carregadas de história e pejadas de 
lendas. 

Para mim, portanto, não é pròpriamente um 
exílio, senão uma reintegração, uma volta às raízes 
ancestrais, que ainda conheci há alguns anos, com 
aspectos muito semelhantes àqueles que tinham na 
época antiga da colonização. 

Sr. Presidente, encontrando em mim, por 
conseguinte, uma receptividade simpática à fixação 
desta zona, também não me é nada chocante, 
devoto que sou, admirador que sou, entusiasta que 
sou de tôdas as formas da arte plástica, a estupenda 
cenografia da Nova Capital. 

Admito, concordo, aceito que, na sua 
exteriorização prática, muitas dessas formas, não 
pròpriamente arbitrárias mas livres, de Oscar 
Niemeyer, fracassaram nos seus objetivos. Sua 
identificação com as finalidades específicas do 
Serviço Público nem sempre se deu, e estou certo de 
que o Palácio do Congresso é exemplo incontestável 
dessa inadequação. 

Não quero dizer, porém, que, em si mesma, na 
sua totalidade, no seu aparato integral, a nova 
perspectiva urbana de Brasília não seja uma 
revelação e um triunfo. 

A beleza dessas formas estranhas, mas 
entretanto naturais – e quando digo estranhas,  
quero dizer inesperadas, pouco habituais –  
nem por isso deixam de ser singelas  
na sua simplicidade. É a conquista de uma forma 
que não é barrôca e não é clássica; de uma 
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forma arquitetônica que sem ser clássica nem 
barrôca é entretanto, necessária e ao mesmo tempo 
grandiosa. 

Confesso Sr. Presidente, que aceito, com 
admiração, essas novas conquistas da arte e da 
técnica brasileiras, que plantaram no coração do 
Continente uma mostra verdadeiramente singular e 
triunfante de uma nova arquitetura. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. PAULO FENDER: – Com a palavra 
polida de intelectual consagrado, V. Exa. está-nos 
edificando na crítica bonita que faz da Cidade de 
Brasília. E não é sem entusiasmo cívico que o ouço, 
embevecido, vendo-o pontilhar de patriotismo e de 
estoicidade a localização da Nova Capital do Brasil. 
Ressurge V. Exa. perfeitamente na sua estirpe, nos 
seus dignos e grandes antepassados, quando nos 
pinta, com o colorido da sua palavra, a geografia 
destas plagas onde nos encontramos. Eu não podia, 
como homem do Norte que sempre trouxe a História 
de Minas Gerais no coração, deixar de lhe 
apresentar minhas congratulações por essa crítica 
imparcial, em que V. Exa. se revela não um 
oposicionista apaixonado, mas um brasileiro 
consciente da sua função de mandatário do povo, e 
traça sua crítica construtiva, dando a impressão  
de que mais do que ninguém, desejava nesta hora  
a mudança da Capital para o hinterland brasileiro.  
Sr. Senador Afonso Arinos, analisa V. Exa., de 
maneira elevada, a arquitetura de Oscar  
Niemeyer; define com precisão as linhas da arte e, 
naturalmente, acha que a arte moderna ao contrário 
da arte clássica, não é uma arte de consentimento,  
é de reação, e deixa, por ser incompleta, 
 

no espírito humano a vontade de que se realize mais 
em alguma coisa. É justamente esta fisionomia 
arquitetônica de Brasília, cuja arquitetura pertence à 
arte da dissidência, que V. Exa. agora, na sua 
palavra de parlamentar e homem de letras, nos 
mostra e encanta definindo o que ainda não foi dito 
aqui, nas críticas sôbre a Nova Capital. Também 
participo da crítica de V. Exa. quanto à inadequação 
de certos edifícios aqui em Brasília, mas não posso 
deixar de transmitir-lhe que esta Capital, com todo o 
seu conjunto de acertos e de erros, representa uma 
realidade do valor, da inteligência e da cultura 
brasileira. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito grato ao 
nobre Senador pela sua brilhante intervenção e 
também pelas generosas palavras que endereçou ao 
seu modesto colega. 

Eu, também, como o Senador Paulo Fender, 
considero a arquitetura moderna uma das 
demonstrações mais expressivas de um certo 
ambiente que não é apenas plástico mas também 
social. Não sou pessoalmente partidário 
intransigente de qualquer estilo em matéria de arte 
plástica, sobretudo porque participo da opinião dos 
que pensam que a forma arquitetônica não é senão o 
resultado necessário do emprêgo de certos 
materiais. 

É claro que, se temos como material 
industrializado e mais barato o ferro, o aço, o 
cimento, o alumínio e o vidro, não poderíamos nunca 
no manuseio, na manipulação e na coordenação 
dêstes materiais construtivos, atingir formas que não 
correspondessem à sua aplicação mais simples. 

Da mesma maneira que o mármore leva a 
determinadas composições retilíneas e às colunas; da 
mesma maneira que a pedra pode ser laborada no 
estilo sombrio das catedrais góticas ou no delírio fan- 
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tasioso das igrejas barrôcas, é claro que o material 
moderno só pode ser honestamente aplicado se 
corresponder a uma certa forma que é a que 
temos/atualmente em vista. Mas eu, que amo essa 
forma, porque é uma expressão do nosso tempo e 
da nossa vida, nem por isso deixo de amar a forma 
barrôca com peculiar carinho porque ela foi, na sua 
época, o que as novas construções são hoje. 

Uma igreja do Aleijadinho ou de seu pai, uma 
Capela do Mestre Valentim, no Rio de Janeiro, 
corresponde, precisamente, ao mesmo espírito de 
renovação e de pesquisa inquieta que marcou 
aquêles grandes artistas como distingue atualmente 
os modernos. 

Preliminarmente sou de opinião que certo tipo 
de monumento público tem que corresponder não 
apenas a determinada concepção formal de plástica 
arquitetônica mas, também, a uma finalidade 
precípua de funcionamento institucional. Não sei a 
que ponto somos culpados – nós mesmos, os 
Congressistas desta Legislatura – daquilo que 
chamei a inadequação completa de certos setores 
dêste Palácio para com as finalidades legislativas. 

Não é, porém, tanto nesse terreno, que me 
abalançaria a ocupar a atenção bondosa dos meus 
companheiros, sôbre assunto tantas vêzes versado 
desta tribuna com brilho. Mas temos que atentar – 
atentar realmente – acima dos prejuízos partidários, 
acima das estreitezas de campanário, para certos 
riscos e contingências que, a meu ver, toldam o 
futuro imediato do nosso País, e que vieram a se 
manifestar com maior violência nesta oportunidade 
da mudança da Capital. 

Quero referir-me, Sr. Presidente,  
àquilo que, em poucas palavras, eu definiria  
como o contraste entre a preocupação  
exclusiva técnico-econômica das nossas  
melhores inteligências, sobretudo no setor da 
 

vida pública, e, senão o desprêzo, pelo menos o 
esquecimento a que são relegados os assuntos de 
natureza social. 

As ciências sociais, embora extremamente 
vivificadas no moderno ensino universitário – 
inclusive no ensino universitário brasileiro, por 
influência da Universidade Americana – no seu 
complexo conjunto nunca estiveram tão longe do 
pensamento, da curiosidade e, até da crença do 
homem público. 

Tenho me esmerado, não por curiosidade 
malsã, mas por preocupação de pesquisas a sério, 
em acompanhar as manifestações da imprensa, quer 
da leiga quer da especializada, e os 
pronunciamentos das assembléias parlamentares. 
Se se fizer uma estatística dos assuntos hoje objeto 
de conselhos, de opiniões, de sugestões, de análises 
ou de críticas, na imprensa como na tribuna 
parlamentar, verificaremos que nem 5% daquilo que 
provoca o interêsse geral é matéria de ciência social. 

Considero, mesmo, uma das singularidades 
mais espantosas da nossa época a indiferença 
risonha com que se encara aquela especialidade que 
fêz afinal de contas, o cuidado principal da minha 
vida de professor – a ciência jurídica. 

A maneira como se referem aos bacharéis os 
nossos colegas de partidos, os nossos observadores 
da imprensa, os nossos homens públicos, é a 
expressão da convicção geral de que um país pode 
progredir sem direito; é a expressão da ilusão 
funesta de que pode haver progresso social sem 
organização jurídica da sociedade. 

Supõe-se que o Direito está em crise,  
quando ninguém percebe que o que existe é uma 
crise geral da sociedade, dos sistemas de  
produção, das trocas, das relações de propriedade e 
que esta crise geral da sociedade só pode ser 
mitigada, organizada e combatida através da 
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sistematização dos estudos jurídicos. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Estou ouvindo 
com profunda atenção a grande peça oratória que 
V. Exa. pronuncia. Dou sobeja razão a V. Exa. 
nessa parte de crítica. Realmente, por uma 
preocupação de supertécnica, por uma 
preocupação apenas de estética, há hoje, o 
esquecimento de algumas ciências fundamentais – 
as ciências sociais – diz bem Vossa Excelência. 
Entre elas há duas, a questão social e a 
sociologia, que são dois ramos diversos mas que 
dizem respeito, diretamente, à dignidade da 
criatura humana. Não mais se compreende a 
realização de um Estado, de uma cidade, com 
esquecimento dessas duas ordens, principalmente 
diante da projeção que êsses dois campos têm no 
mundo, e que sem dúvida, preocupa a consciência 
dos homens que ainda temem a Deus e a Êle 
amam através da criatura humana. A outra seria a 
Psicologia Social, ciência bastante desenvolvida, 
cuja aplicação aumenta no mundo e que diz 
respeito à vida no lar, à constituição da casa e 
afeta diretamente ao campo da educação, a mente 
e o coração da criança e à própria ordem  
moral da família, base e fundamento da sociedade 
e, igualmente do Estado. Depois, a ordem  
jurídica, a que Vossa Excelência acabou de se 
referir. Ainda mais, Sr. Senador: um pensamento, 
digamos assim, está tomando corpo de ciência  
e se chama humanismo e economia, que é o 
esfôrço em recolher tôda a pesquisa e realização 
nesse campo, através de uma ordenação  
da economia em favor da criatura humana  
e não em favor do Estado, como querem os 
 

Estados materialistas, negadores das formas 
jurídicas, da própria família e da dignidade humana. 
Finalmente a ordem moral, a ciência dos costumes, 
quer na administração, quer na presença e costume 
da cidade e quer na própria atividade e presença dos 
homens públicos. Êsse corpo da ciência hoje diz 
respeito à paz social e à felicidade da criatura 
humana e, principalmente, está sendo pôsto também 
nesse diálogo que se realiza no mundo entre a 
civilização cristã e a materialista. Tenho-me 
impressionado com o que leio nas revistas 
internacionais e nos próprios jornais do Brasil. 
Lentamente está acontecendo conosco aquilo que 
diziam alguns pensadores e mártires da igreja do 
silêncio quando lançavam um apêlo ao Ocidente; 
estamos repetindo erros que êles cometeram, e êles 
nos pediram num grito de angústia, que fizéssemos 
um exame de consciência e não apressássemos no 
Ocidente, pela desídia, pela incúria, pela negação 
dêsses valores, a favor apenas de uma ordem 
materialista, exclusivamente estética e técnica – que 
tem valor mas não pode ser solitária – não 
apressássemos a destruição desta civilização, para 
não trazermos a tristeza, a angústia e a própria 
negação, à criatura humana, de todos os seus 
valores e direitos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito grato ao 
meu ilustre colega, Senador Padre Calazans, pela 
brilhante contribuição que deu ao meu discurso. 

Eu salientava, Sr. Presidente, não a crise do 
direito – que é um fato e não é senão uma 
decorrência necessária da crise social – mas a falta 
de confiança no direito, como único instrumento 
capaz de organizar as novas formas sociais, dentro 
de uma orientação de convívio e de paz entre os 
homens. 

O Senador Padre Calazans  
antecipou, exatamente, considerações 
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que eu queria formular em relação a outras ciências 
sociais que S. Exa. enunciou: a psicologia social, a 
sociologia, a ética. 

Na verdade, êste é talvez o maior desequilíbrio 
da nossa civilização: o desequilíbrio que se instalou 
no consciente e no subconsciente do grupo 
governante, de que é possível controlar o 
desenvolvimento moral, e mesmo realizá-lo, no seu 
verdadeiro sentido, com desprêzo da contribuição da 
ciência social. 

O resultado estamos vendo em Brasília. 
Esta a primeira observação de natureza local 

que queria fazer, nascida de um observador 
desprevenido, que aqui chega sem nenhum livro, 
aparelhado apenas com sua experiência de muitos 
anos de leitura; observador imparcial, pelos motivos 
que dei; pelo amor que tenho a esta parte do Brasil 
por tudo aquilo que ela representa para minha 
sensibilidade. 

O que é terrìvelmente chocante para um 
observador dêsse tipo, que tem certa sensibilidade 
pelos problemas sociais, é a demonstração 
tremenda, concreta, como vinha acentuando, do 
desligamento entre a concepção unitária do 
desenvolvimento técnico material e o abandono de 
todos os aspectos das Ciências Sociais ligadas a 
êsse desenvolvimento. 

Brasília não é uma cidade. São duas cidades, 
são dois mundos, para repetir aqui a frase famosa 
com que Lenine se referia a Londres. Brasília é como 
Londres: dois mundos. 

Sentimos aqui de maneira asfixiante, de 
maneira cruciante, de maneira quase vergastante, 
essa diferença entre dois mundos. 

Há um grupo, neste País, que se compõe 
do elemento pròpriamente integrado na 
governação, o grupo governativo e, logo abaixo 
dêle, uma nova classe burocrática que sentimos 
instalada triunfalmente na beleza arquitetônica da 
Capital do País. E vemos, na poeirada des- 
 

tas encostas ainda não calçadas, no sol destas 
caatingas despidas de vegetais frondosos, os  
últimos tipos de automóveis americanos. Vemos a 
beleza dêsses conjuntos residenciais, vemos, de 
fato, a existência daquelas condições que anteontem 
foram o motivo de aparte dado por um  
jovem Deputado que não tinha a honra de conhecer 
e soube ser meu patrício, ao discurso de  
meu prezado amigo, companheiro de representação 
do Estado da Guanabara, Deputado Carlos  
Lacerda. 

Vemos que há um Deputado com treze filhos e 
que tem condições para pôr êsses treze filhos no 
colégio; mas vemos três mil indivíduos, nascidos no 
Brasil, cada um com treze filhos, e que não têm 
condições para pôr nenhum de seus filhos no 
colégio! 

Esta situação é chocante para homens como 
eu. 

Ainda ontem estive na Cidade Livre. Vejam, 
Srs. Senadores, que não quero fazer críticas 
pessoais ou limitadas. Estou-me referindo à situação 
local, digna de consideração. Os construtores desta 
cidade são párias do nosso mundo. Há dois mundos 
nesta cidade. 

Vinha para o Senado, graças à generosidade 
de meu companheiro de Liderança, Senador João 
Villasbôas, num automóvel do Senado e passou por 
mim um caminhão que conduzia, pelo menos, 
quarenta e cinco indivíduos, engastados como 
sardinhas, pior do que sardinhas! 

O SR. ANTÔNIO BALTAR: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ANTÔNIO BALTAR: – Interrompo o 
discurso de V. Exa. com aquela sensação 
desagradável de um artesão inábil que colocasse 
remendo de peça estragada pelo tempo em obra de 
arte ou de adôrno. 
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O SR. AFONSO ARINOS: – V. Exa. é muito 
generoso com o seu colega. 

O SR. ANTÔNIO BALTAR: – Quero lembrar a 
V. Exa., articulando um pouco a primeira à segunda 
parte de seu discurso, que o que ocorre em Brasília, 
por um lado, é reflexo bastante fiel do que acontece 
nas demais cidades brasileiras. Vivo como V. Exa. 
sabe, em Recife, que é, em população, a terceira 
cidade do País. Êsse contraste chocante que V. Exa. 
e nós todos percebemos, na atual Capital da 
República, é igualmente visível em Recife. Lá, 
também há duas cidades. Há a cidade que nós outros, 
mais ou menos bem instalados na vida, habitamos e 
há a cidade do pária, que também, como em Brasília, 
e com maior parcela de esfôrço, faz a grandeza do 
Estado de Pernambuco e de sua Capital. Outra 
consideração que desejo fazer, à margem do notável 
discurso que V. Exa. está pronunciando, refere-se ao 
desajustamento, que também V. Exa. sentiu – e isto 
não me surpreende, conhecida que é sua 
sensibilidade – entre a forma e a função 
arquitetônicas, em Brasília. No momento, os 
arquitetos brasileiros travam violento diálogo entre os 
excessos formais e funcionais com que a moderna 
arquitetura nacional se apresentou no mundo, 
inicialmente. Acontece, porém, que os construtores da 
Nova Capital – e poderíamos pôr à parte o mestre 
Lúcio Costa, seu urbanista – com Oscar Niemeyer à 
frente, representam precisamente os homens que 
fazem arquitetura belíssima mas quase 
exclusivamente de maneira formal, constituindo suas 
criações, na realidade, mais esculturas  
feitas com elementos arquitetônicos do que 
arquitetura pròpriamente dita. Uma das críticas que 
poderíamos fazer a êsse sistema, diz respeito à 
despreocupação que demonstram seus adeptos 
relativamente ao aspecto funcional da arquitetura, co- 
 

mo bem acentua V. Exa., na segunda parte do seu 
discurso. Do aspecto funcional de uma cidade 
deveria fazer parte o estudo meticuloso e científico 
dos aspectos sociais da vida urbana. Foi exatamente 
o que faltou aqui, como V. Exa., com palavras 
brilhantes, acentua no seu notável discurso. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, 
felicito-me de ter provocado o brilhante aparte do 
meu prezado e recente colega, Senador Antônio 
Baltar, em quem revejo, não apenas os traços 
fisionômicos, mas a inteligência de velho amigo 
desaparecido, seu tio, autor de um dos mais 
precoces estudos sôbre o Direito Social, em nosso 
País. 

Minha concordância com o nobre Senador 
pernambucano é perfeita. Parece-me que não 
podemos representar uma exceção espetacular 
relativamente à situação de tôdas as grandes 
cidades brasileiras. Mas aqui o Govêrno Federal, de 
fato, tinha um Plano Pilôto de natureza puramente 
material e arquitetônica; mas se tivesse 
sensibilidade, orientação, crença e conhecimento da 
existência das Ciências Sociais, êsse Plano também 
seria Pilôto no campo das Ciências Sociais. Se o 
Govêrno pôde gastar cento e trinta bilhões de 
cruzeiros – segundo consta, é em quanto importou a 
despesa com essa aventura – é claro que poderia ter 
iniciado em Brasília uma nova forma de vida coletiva, 
um nôvo tipo de intervenção do Estado nas tarefas 
da sociedade e uma demonstração da sua 
capacidade de orientar a transformação que se está 
operando neste formidável País. 

O SR. ANTÔNIO BALTAR: – Está provado. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Esta 

precisamente a culpa, a chaga, o estigma  
e o sêlo de erros e de crimes que temos  
o direito de lançar às faces dêste Govêrno – o 
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prosseguimento, a continuação de um estado de 
coisas e o abandono, no momento em que tudo lhe 
colocaram nas mãos, da possibilidade de uma nova 
revelação, de uma nova política, de uma nova 
realização, de uma nova vida e de abrir, em Brasília, 
não apenas uma exposição de arquitetura, mas as 
portas de um futuro social magnânimo e mais digno 
para o nosso povo. 

Sr. Presidente, a idéia de que o 
desenvolvimento material progressivo traz como 
resultado, fatal e inexoràvelmente, o progresso 
educacional e social, é idéia religiosa dos marxistas, 
é posição dogmática de caráter religioso dos 
marxistas, mas leva, necessária, fatal e tràgicamente 
à tirania, porque, à medida que essa idéia toma 
corpo e triunfa na política dos Estados, êstes  
passam a ocupar espaço cada vez maior na 
liberdade dos homens, a fim de realizarem a 
expansão material, o progresso moral e o  
progresso educacional. A prova que temos como 
demonstração inequívoca é que em todos os 
Estados em que se instalou essa concepção, que 
são os Estados dominados pela ditadura  
soviética, até hoje essa filosofia do poder tem dado 
em resultado apenas o privilégio de um grupo 
dominante que – êste sim – vive com tôdas as 
vantagens, espirituais, científicas, técnicas e 
culturais, esmagando milhões e milhões de 
proletários que trabalham para o Estado e êste 
Estado que trabalha para o futuro. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com  
prazer. 

O SR. PADRE CALAZANS: – O discurso de 
V. Exa. lembra o exame de consciência que o  
Padre Riquet fêz na Catedral Notre Dame logo  
após a guerra, a convite daquela grande figura  
que foi o Cardeal Suard e que se baseava jus- 
 

tamente nessa tese, em que apresentava o mundo 
comunista como o mundo alemão, italiano, totalitário, 
realizando apenas uma obra material, esquecendo 
totalmente o homem, e que êle chamou êsse grupo 
de conferência, ouvida pela França inteira, pelo 
rádio, por criaturas crentes ou não, com o maior 
respeito, porque veio do fundo das masmorras, dos 
campos de concentração, onde a inteligência, a 
cultura e a dignidade, haviam pago tributo, não 
apenas na França, mas no mundo inteiro para 
satisfazer a vaidade de Hitler, de Mussolini e de 
alguns ditadores, a que chamou de "as ruínas do 
Século XX". Quando há essa separação, essa 
dicotomia entre a dignidade humana e o valor do 
homem, pôsto em primeiro lugar, e sacrificado em 
favor de valores materiais, o resultado é êsse. Está 
muito próximo de nós a dolorosa lição que o mundo 
ofereceu, porque dista de nós apenas quinze ou 
vinte anos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, 
mais uma vez agradeço ao meu eminente amigo e 
colega a honra do seu aparte. Eu tinha conhecimento 
– não sou muito versado em matéria de sociologia 
católica, embora possua alguns trabalhos nesse 
terreno – das conferências a que alude o eminente e 
prezado colega e amigo; mas é para mim 
extremamente desvanecedor que elas coincidam 
com as modestas considerações que vinha 
desenvolvendo. 

Note o Senado que não pretendo endereçar 
críticas, mas apenas fazer advertências. Gostaria 
que os responsáveis meditassem sôbre estas tôscas 
sugestões, que embora tôscas, representam 
iniciativas que podem ser desenvolvidas pelos mais 
capazes. 

O fracasso espetacular de uma obra do 
Govêrno, apesar do êxito indiscutível  
da sua realização plástica, material e técnica,  
fica patente, não direi com a ausência de 
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providências referentes a tôdas as incitações e aos 
estímulos das ciências sociais, mas à própria 
ausência de idéias ou concepções que digam 
respeito a êsses setores do Govêrno. Ninguém 
pensou nisso. Insisto, com tôdas as fôrças de que 
possa ser capaz na minha pouquidão, em chamar a 
atenção dos que dominam atualmente o Brasil, que 
isto não é motivo de discurso de Oposição; é calor 
da advertência de um patriota. Não há progresso 
material que não seja acompanhado do progresso 
social; não existe realização científica, desde que se 
coloquem de lado as ciências sociais, e estas 
existem hoje, no Brasil, confinadas no papel celofane 
das Universidades. Elas se transformam num jôgo de 
quebra-cabeças para os adolescentes; ficam os 
trabalhos de campo, ficam os chamados trabalhos de 
grupo, ficam as chamadas pesquisas no campo 
social que conduzem a nada. 

Vejamos as maiores Faculdades de Filosofia, 
a começar pela de São Paulo, de que tive a honra de 
ser professor e examinador. Quais as contribuições 
que essa Faculdade, em pesquisas, em conquistas e 
dados têm trazido aos planos de Govêrno, às obras 
e às realizações do Govêrno? Como repercutiram 
elas em Brasília? 

O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. PAULO FENDER: – Já declarei que 
muito admiro as palavras de V. Exa., no que não lhe 
faço favor nenhum. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. PAULO FENDER: – Com relação a 
Brasília, convenha V. Exa. que a Cidade mal  
nasceu. O Govêrno teve a preocupação de trazer 
 

para aqui a máquina administrativa, o pessoal 
burocrático indispensável ao início dos trabalhos na 
Nova Capital. As questões sociais a que V. Exa. 
alude são menos de Brasília que do Brasil inteiro. 
Temos, aqui, todos os órgãos de assistência social 
do Brasil funcionando. Se há imperfeições, estas não 
devem ser atribuídas à obra do Govêrno que realizou 
Brasília, mas às nossas próprias imperfeições, no 
País, como um todo. Acredito, que num futuro não 
muito remoto, estas conquistas sociais a que V. Exa. 
alude, estejam plenamente aplicadas em Brasília, 
porque Brasília acena para o futuro vitoriosamente, 
Sr. Senador Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., que procurarei responder. 

Não estou em divergência com V. Exa., 
sobretudo quando declara que a assistência social 
que aqui se faz é a mesma que se faz no resto do 
País. Sustentava que uma vez que o Govêrno foi 
capaz de tantas iniciativas técnicas e financeiras no 
campo das realizações materiais, arquitetônicas, 
urbanísticas etc., tinha o dever de ser também 
pioneiro no mesmo terreno e com a mesma 
intensidade, em matéria de realizações sociais. Não 
é apenas uma questão de assistência, de amparo, 
de caridade; é questão de orientação governativa, de 
colocar o homem na posição que tem – de dono e 
não escravo da matéria. 

Esta a minha posição. 
O SR. PAULO FENDER: – A tese é certa, 

mas a realização é inexeqüível, neste ponto. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Esta a nossa 

infelicidade. O nobre Senador considera inexeqüível 
uma realidade sem a qual, na minha opinião, não 
haverá progresso. 

O SR. PAULO FENDER: – A culpa cabe às 
nossas insuficiências financeiras. 
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O SR. AFONSO ARINOS: – Que não 
existiram para as realizações materiais de  
Brasília. 

O SR. PAULO FENDER: – A assistência 
social virá depois. 

O SR. PADRE CALAZANS: – A assistência 
vem depois por falta de um plano. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Em forma de 
caridade. 

O SR. PAULO FENDER: – Vem pelo 
progresso. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Vem em forma de 
caridade, repito. 

O SR. PAULO FENDER: – Evidentemente virá 
com os problemas criados. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Senhores 
Senadores, ocupo já a atenção de V. Exas. em 
demasiado tempo; mas quero chamar a atenção 
para outro aspecto que me parece relevante: aqui é 
o centro da expansão. Pergunto: haverá  
diferença entre expansão geográfica e integração 
territorial? 

Acho que sim. A mesma diferença existente 
entre bandeirismo e colonização, existe entre 
expansão geográfica e integração territorial.  
A era do bandeirismo corresponde à  
era da expansão geográfica. Sabemos que a 
"bandeira" incorporou territórios virgens à 
soberania nacional ou à soberania lusitana, 
metropolitana; mas não trouxe, em si, a 
colonização das regiões incorporadas.  
Escuso-me de fazer referência pessoal. 
Entretanto, fiz estudos sôbre o assunto  
a pedido do Govêrno de São Paulo em um  
curso de bandeirologia, desculpem a palavra,  
que acho muito feia; mas o têrmo foi usado  
pelo Poder Público paulista – num curso  
que realizei na Universidade daquele Estado.  
Fui encarregado de dar aulas sôbre a trans- 
 

formação da "bandeira" em arraial, a fixação da 
bandeira. 

Como a bandeira, grupo nômade, deteve a 
marcha e transformou-se de bando errante em grupo 
social? 

Não é para fazer zumbaias ao meu prezado 
diretor de consciência, o Padre Calazans, nem para 
dar arras de catolicismo que é, em mim, quase uma 
necessidade de velho mineiro, que direi que, 
materialmente, esta fixação se processava através 
daquilo que se chamava o chão da Matriz. Desde 
que se conquistava um número de palmos de terra 
limpa para construir o chão da Matriz, ali se fixava a 
bandeira, ali nascia o arraial. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Por que ficava a 
bandeira? 

E por que nascia o arraial? Naturalmente V. 
Exa. irá dizer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Precisamente o 
meu querido companheiro, mestre não apenas em 
Sociologia, mas também em Economia, sabe que ela 
se fixava e o arraial nascia em função de uma 
tecitura de trocas econômicas e de interêsses de 
natureza social. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Riqueza material 
existente no local. A riqueza possibilita a troca. 

O SR. AFONSO ARINOS: – De maneira que 
não nos podemos deter num êxtase ingênuo de 
admiração cívica em face das aventuras da 
expansão geográfica. Essas aventuras de expansão 
geográfica, que levaram Antônio Raposo Tavares 
aos contrafortes dos Andes; que trouxeram os meus 
velhos avós às ribeiras do Córrego Rico; que vieram 
enfim, como todos nós, V. Exas. do Norte, nós do 
Centro e os pioneiros do Sul, romper as lindes do 
Meridiano e fazerem do nosso País uma Nação mais 
larga do que comprida. 

Não sei se o meu nobre  
colega Senador Gilberto Marinho, antigo 
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professor, concorda com esta minha declaração. 

O SR. GILBERTO MARINHO:  
– Concordo. O nosso País é mais largo do que 
comprido. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Esta expansão 
territorial não correspondeu em si mesma a nenhuma 
integração econômica, da mesma maneira que a 
bandeira não correspondeu a nenhuma fixação 
colonial. 

Antes de tecermos êstes ditirambos, antes de 
lançarmos êstes fogos de artifício, antes de 
iluminarmos os céus de Brasília com as côres 
triunfais da epopéia jusceliniana, temos de verificar 
até que ponto a repetição da aventura  
bandeirante é estimulante para o ponto de vista 
geográfico, que é belo como realização vital. Não há 
dúvida que é belo que um homem tome um avião, 
desça no seio da floresta e encontre um trator 
americano derrubando árvores. É um belo 
espetáculo. É um espetáculo de juventude, de 
ímpeto, de saúde, de descortino e de patriotismo. 
Está certo. 

O SR. PAULO FENDER: – V. Exa. reconhece 
que a incidência histórica é outra. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Até que  
ponto? 

O SR. PAULO FENDER: – Até o ponto de a 
princípio, fixarmos nossas fronteiras e hoje, de 
fazermos a nossa integração econômica. O 
bandeirismo é outro. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Aí exatamente a 
minha dúvida: até que ponto não estamos  
repetindo uma aventura vivida; até que ponto não 
estamos seguindo uma estrada histórica já 
palmilhada; até que ponto não estamos fazendo a 
expansão geográfica, declarando que estamos 
fazendo a integração econômica e a ocupação 
integral. 

O SR. PAULO FENDER: – Não há negar que 
estamos fazendo isso. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Não quero entrar 
nessa controvérsia que pertence ao futuro. Eu, como 
brasileiro – e aqui não falo como Senador – desejo 
que estejamos fazendo, mas receio estejamos 
fazendo isso à custa de excessivo encargo para 
aquêles que não sabem sequer o que se está 
fazendo; e, mais do que isso, à custa de risco 
iminente para aquêles que, como nós, sabem muito 
bem o que pode acontecer em decorrência do que se 
está fazendo. 

Senhores Senadores, vou fazer-lhes parte da 
verificação que me tem colocado bastante 
apreensivo. Tenho pensado muito sôbre ela – não 
pensem que é fantasia, ou ironia. Não sou como o 
nobre Senador Mem de Sá; não costumo fazer 
ironia. Estou de fato preocupado com esta idéia: 
descobrimos, no Brasil dêste século, uma nova 
forma de cesarismo, uma nova forma de ditadura e 
de tirania que é o cesarismo – a ditadura e a tirania 
com liberdade. É uma coisa singular, mas verídica. A 
forma de tirania ou de ditadura, até o princípio dêste 
século, correspondia necessàriamente à supressão 
das liberdades e das garantias individuais. Aqui, não; 
a experiência juscelínica demonstra a possibilidade 
insuspeitada de um nôvo tipo de ditadura, que é a 
que permite, estimula e recebe com sorrisos tôdas as 
formas de crítica, de agressão e de ataque. Nós não 
estamos senão muito pouco – eu pelo menos em 
nada – cerceados nas nossas liberdades. No 
entanto, sinto que o poder tirânico do Executivo 
avassala e ocupa cada vez mais o território da vida 
pública dêste País. 

O que está acontecendo então, pergunto? O 
que está acontecendo é a tirania  
do Executivo através da corrupção, da  
inflação. O Executivo domina a Imprensa. O Exe- 
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cutivo domina o Congresso. Quando digo que a 
corrupção se instala no Congresso, não quero dizer 
que o Congresso tenha sido corrompida na pessoa 
de um ou de cada parlamentar. Refiro-me à euforia, 
às situações gratulatórias e efusivas criadas por essa 
atmosfera de soerguimento aparente que fêz com 
que o Congresso se submetesse, se anulasse diante 
dessa terrível torrente esmagadora e afogadora que 
é a tirania dentro da liberdade. 

O SR. PADRE CALAZANS: – É a submissão 
ao êxtase. 

O SR. AFONSO ARINOS: – O Congresso 
brasileiro está hoje como se não existisse. Por que? 

Senhor Presidente, tenho pensado muito nisto 
e sofrido isto. E chego à conclusão seguinte: Temos 
liberdade, mas não temos responsabilidade. O 
Presidente é um irresponsável – não no sentido 
clínico. Longe de mim; não faço nunca acusações 
pessoais; digo-o no sentido político. O Presidente 
não é sujeito a nenhuma limitação de 
responsabilidade. Estamos vivendo um regime de 
ampla liberdade, mas de total, absoluta, completa 
irresponsabilidade. Então, é isto: é a inexistência da 
responsabilidade e, sobretudo, o apagamento do 
contrôle das Minorias. Porque a Democracia, Sr. 
Presidente, não é só o govêrno das Maiorias; a 
Democracia é a existência das Minorias, é a 
capacidade de ação, é a capacidade de resistência, 
é a capacidade de contrôle, é a capacidade de 
obstaculizar – perdoem êste verbo, tão feio quanto 
bandeirologia – ... 

O SR. PAULO FENDER: – Foi usado pelo 
Presidente Vargas. 

O SR. AFONSO ARINOS: – ...de obstaculizar a 
ação do Presidente, através das instituições jurídicas e 
políticas que dão às Minorias sua competência  
e sua função. Isso desapareceu. Não existem 
 

Minorias neste País, a não ser nos privilégios de que 
estão cercadas para efeito da liberdade. Eu tenho o 
privilégio de falar, tenho automóvel oficial, tenho 
apartamento, tenho as vantagens de ser Senador da 
Minoria; mas não tenho nenhuma fôrça, como Senador 
da Minoria. Não posso impedir, não posso retardar, não 
posso reagir contra aquilo que estou vendo que dentro 
da liberdade é a tirania, contra aquilo que estou 
sentindo que dentro da liberdade é a ditadura, é a 
prepotência, é a irregularidade, é o crime. 

Senhor Presidente, essa situação me parece 
realmente digna de aprêço e atenção, porque pode 
arrastar êste País a um vórtice de desatino e de 
desordem. Não há nada que possa, hoje, enfrentar, 
apesar da liberdade, a prepotência e a 
irresponsabilidade do Govêrno. Então, é com 
dobrada preocupação que vejo, Sr. Presidente, 
através do colapso dêsses podêres de fiscalização, 
emergir a figura doirada do Inca – o Inca que surge 
no cume do altiplano brasiliano, o que aparece como 
síntese, como signo, como sustentáculo do futuro do 
País. O Inca! O Presidente! 

Passei pela minha cidade natal há poucos 
dias. Ouvi dizer que lá ia ser recebido o candidato 
das fôrças majoritárias. Então, percorri as ruas, os 
doces e vagarentos aclives da minha Belo Horizonte, 
bordados se bougainvilles e magnólias, e ali vi que 
se preparava a recepção ao candidato. E como se 
preparava, Sr. Presidente? Com arcos triunfais em 
que constavam que nome? O daquele que vai virar 
sal porque está olhando para a frente e não para 
trás. Não. Eu vi, assim, em faixas: "Os comerciantes 
querem Juscelino". "Os estudantes exigem 
Juscelino". "Os professôres recomendam Juscelino". 
"O povo tem necessidade de Juscelino". 

No alto da praça – como numa  
espécie de arco triunfal do Fórum 
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Romano – o Arco de Trajano, ou de Deocleciano, o 
Arco de Tito – as "Delícias do gênero humano" – o 
Arco de Constantino, viam-se a típica colunata de 
Brasília e os ditirambos e os cartazes e os 
incitamentos e os convites e as promessas e os 
mistérios do futuro. 

Êsse nôvo absolutismo democrático, fundado 
na liberdade e na corrupção, tem um processo de 
desenvolvimento semelhante ao outro, da pessoa do 
Inca, da pessoa do monarca, da pessoa do chefe. 

A intangibilidade, se transfere e adere ao 
sistema. Falar mal do chefe é falar mal do sistema; 
atacar o sistema é atacar o chefe. A identidade entre 
o chefe e o sistema é um dos traços mais 
característicos da tirania do absolutismo monárquico, 
da permanência das ditaduras pessoais. 

Desde que um homem passe a exprimir um 
sistema; desde que um homem passe a viver um 
destino; desde que um homem passe a  
personificar uma época, temos aí, seja ou não  
seja a manifestação do pensamento, a gênese  
do ditador. 

Foi dentro da Assembléia Constituinte de 
1848, em França, que um dos Deputados chamado 
Luís Napoleão Bonaparte começou a se tornar o 
representante de um sistema que êle próprio era 
intangível. Êsse Deputado foi levado ao poder e êsse 
poder destruiu a liberdade. 

Sr. Presidente, voltando a 1848, um dos mais 
admiráveis pensadores políticos que a França já 
teve, o Montesquieu do Século XIX que foi o Conde 
Alexis de Tocqueville, disse certa vez, pouco antes 
do golpe de Estado que destruiu a II República, estas 
palavras proféticas: "O risco de uma nação não está 
na desordem dos fatos; está na desordem dos 
espíritos". 

Podem tôdas as circunstâncias estar 
aparentemente tranqüilas; desde que no  
espírito de uma classe dominante as idéias se 
confundam, as noções se misturem, as 
 

vontades desfaleçam, as resistências desapareçam, 
a honra titubeie, o desejo de resistir e de combater 
se embote, estaremos em face de um perigo 
iminente. 

É contra êsse perigo da tirania e da ditadura; é 
em defesa do futuro dêste País, sem visar 
pessoalmente a quem quer que seja, que, neste 
primeiro discurso no Planalto Central, levanto a 
minha voz – a voz que levantamos há séculos – em 
defesa da liberdade, em defesa do Direito, em 
defesa das Instituições, em defesa da dignidade 
humana, em defesa do Brasil, da República e da 
decência, para nós e para os nossos filhos. (Muito 
bem; muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, como 
Líder da Maioria, o nobre Senador Moura Andrade. 

O SR. MOURA ANDRADE (como líder da 
maioria) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
acabamos de ouvir um maravilhoso discurso, só 
possível de ser ouvido quando ocorram duas 
circunstâncias: a existência de um brilhante espírito, 
como o do nobre orador e eminente Senador Afonso 
Arinos, e a existência de um regime de liberdade, no 
qual a palavra possa expandir-se e esteja 
plenamente assegurada. 

Não fôsse êsse regime e não teríamos tido 
ensejo de ouvir o belo e longo discurso – que por ser 
belo nos pareceu tão breve – do ilustre Senador 
carioca. 

Cabe-me, porém, Sr. Presidente, tecer 
algumas considerações sôbre as afirmações aqui 
feitas por Sua Excelência. 

Afirmou o nobre Senador Afonso Arinos que 
Brasília nascera como uma exposição arquitetônica e 
que os seus fundadores não haviam pensado em lhe 
dar um espírito – e nôvo espírito – a fim 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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de que esta cidade pudesse ser, no País, um 
laboratório de experiências sociais. 

Ora, Sr. Presidente, Brasília nasceu, como 
uma expressão de cultura nacional; a maior, a mais 
expressiva, a mais objetiva das expressões de 
cultura de um país, apresentada nas suas formas 
materiais de arte, da mais bela e mais útil das artes: 
a de fazer, através da arquitetura, o lar do homem. 
Não o lar mesquinho, não o lar opressivo, não o lar 
arruinado e sem dignidade, que as Nações que não 
querem realmente conquistar os dias de amanhã, 
continuam mantendo nas suas vidas, onde não 
nascem, não crescem e não se apresentam ao 
Mundo as grandes figuras da arte arquitetônica, tal 
como hoje se apresentam ao Mundo as dêste País. 

Ao mesmo tempo que Brasília é uma 
expressão de arte e de cultura, ela o é, também, nos 
demais setores. A Universidade de Brasília, 
programada e em execução pelo Govêrno, será 
realmente uma das melhores e mais extraordinárias 
sedes de pesquisa científica a serem criadas dentro 
do Brasil. O próprio estilo com que se exercerão as 
cátedras, as docências; a figura da contratação dos 
grandes mestres, no Brasil e fora dêle, indo buscar 
os professôres para executarem matérias; e não 
apenas matérias, mas até para lecionarem partes de 
matérias, em cursos realmente monográficos, que 
serão prolatados pelas melhores autoridades no 
campo do ensino universitário no Brasil. 

Isso já representa realmente, Senhor Presidente, 
a procura e a experiência para formação de um espírito 
universitário que transformará a Universidade de 
Brasília num grande laboratório de comunhão nacional 
e, ao mesmo tempo, de encontro, de análise, de busca 
e de solução das grandes equações sociais  
que o Brasil apresenta, embora Brasília ainda não 
 

as tenha, em virtude de ser muito nova e mal se 
haver projetado naquilo que se refere à organização 
sociológica de sua vida. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem! 
O SR. MOURA ANDRADE: – Vemos, por 

outro lado, Sr. Presidente, o interêsse do Govêrno, 
transmitido ao Líder da Maioria no Senado, pelos 
esforços realizados em São Paulo por um homem 
extraordinário de Cultura, Dr. Paulo Duarte, para a 
fundação do Museu do Homem Americano em 
Brasília. 

O projeto de lei está nesta Casa – acaba de 
chegar segundo hoje fui informado – e virá logo para 
nós o votarmos a fim de criarmos aqui uma 
instituição que falta, falta à América. Falta, sim, e não 
pode continuar faltando, porque nós estamos às 
vésperas de ver desaparecidos os últimos tipos 
realmente americanos do nosso Território. 

Não podemos criar apenas o museu do 
homem brasileiro; temos que ir além; criar o do 
homem americano, a fim de podermos assim estudar 
todos os seus antecedentes, tôda a sua evolução e a 
sua situação nos dias atuais; o desaparecimento de 
raças e, ao mesmo tempo, a influência dêle na 
formação de nosso temperamento e da nossa vida 
histórica. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Com todo o 
prazer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Quero dar meu 
testemunho de admiração e aprêço a Paulo Duarte. V. 
Exa. sabe que êle foi, durante muito tempo, um dos 
técnicos do Museu do Homem, da Capital de França. 
Existe hoje, em Lima, um museu de antropologia  
que se especializou no estudo das popula- 
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ções andinas, e que corresponde, mais ou menos, para 
aquêle setor do Continente, para a cultura quichua do 
Alto Peru e da Bolívia, – que, V. Exa. sabe, datam de 
cêrca de três mil anos – ao plano que V. Exa. hoje 
comunica que o Govêrno tem em mira. Embora deseje 
manifestar meu aprêço à iniciativa e à escolha de Paulo 
Duarte como orientador dêsse movimento, o meu ponto 
é que devemos com todo empenho fazer o possível 
para que, nesse Museu do Homem, seja possível a 
presença do povo brasileiro, em condições de poder 
entender o que êle significa e não fique apenas como 
mostruário às populações beneficiadas com as 
vantagens do poder. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. pelo que ilustra e pelo depoimento 
que presta, de que um assunto de cultura, desta 
importância, é objeto da preocupação do Govêrno e 
da Cidade de Brasília. 

E não só isto, Sr. Presidente; não apenas a 
Universidade, não apenas o Museu do Homem 
Americano, não apenas o sistema escolar criado em 
Brasília, em têrmos de experiência efetiva para uma 
nova vida de ensino no Brasil, tanto no campo do 
ensino primário como no do ensino secundário e 
técnico. Há ainda a Fundação Brasiliana em 
andamento, capitaneada por um grupo de homens 
de São Paulo e do Rio de Janeiro e que se estende 
por todos os Estados, contando-se com a 
representação de todos êles sob o amparo financeiro 
e moral do Govêrno Federal. 

Fundação esta, Sr. Presidente, que entre outros 
subscritores possui os nomes do Presidente da União 
Democrática Nacional de Minas Gerais e o nome do 
ex-Ministro Clemente Mariani porque, realmente, ela 
não tem coloração política, – e não pode ter –  
porque visa ao desenvolvimento da cultura e tra- 
 

ta dos problemas sociais brasileiros. Então, nela se 
integram homens de tôdas as correntes partidários 
como seus fundadores, e o Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, longe de com isso 
constranger-se, toma a si a responsabilidade de 
ajudá-la... 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem. 
O SR. MOURA ANDRADE: – ...para que ela 

se construa e engrandeça êste País, como 
sustentadora, mantenedora de instituições que 
colimam a formação de uma consciência nacional, 
mas também e, principalmente, a caracterização de 
uma hora histórica, dando alma a esta cidade, 
porque ela nasceu da fôrça do espírito e não é, como 
se pensa, a materialização de uma vontade vã. 
(Muito bem! muito bem! Palmas!). 

Sr. Presidente, o ilustre e sempre admirável 
amigo, bravo e implacável lutador de oposição, o 
Senador Afonso Arinos de Melo Franco, citava como 
exemplo de uma época de riscos que estivéssemos 
vivendo, o episódio de uma sua jornada eleitoral. 
Dizia que ao chegar a sua cidade vira um arco de 
Trajano homenageando o nome do Presidente da 
República. 

Ah! Sr. Presidente, S. Exa. deveria ver, não 
êsse arco de Trajano, mas a arca de Carvalho Pinto 
e o trem de nove vagões em todos os Estados do 
Brasil e a presença material do Governador, como 
outrora houve, também, durante a campanha 
eleitoral de São Paulo, a presença do ex-Governador 
hoje candidato, dando o pior exemplo na vida 
democrática até hoje, qual seja o da utilização do 
poder administrativo, do poder público, do poder 
policial e do poder financeiro do Govêrno; a presença 
do Governador e a coação dos Prefeitos e tôdas as 
demais violências que se vêm praticando, em nome, 
 

 



– 135 – 
 

Sr. Presidente, da democracia e da liberdade! 
Para isto, procurando cada vez mais êsses 

homens, querem declarar que o Govêrno que aí 
está, reconhecido perante à consciência brasileira 
como dirigido por um homem acima de tudo 
paciente, acima de tudo paciente com a Oposição, 
quer utilizar essa paciência como uma forma de 
alcançar a oligarquia, ou seria uma forma de 
corromper o Parlamento; ou seria uma forma de 
subornar os políticos, ou seria uma forma de 
enfraquecer as consciências cívicas, ou seria enfim 
uma forma de ditadura, como se as ditaduras fôssem 
assim mansas, suaves, garantidoras de tôdas as 
liberdades e, mais do que isso, garantidoras – e nisto 
eu as condeno – das prepotências, das violências e 
das audácias daqueles que têm responsabilidade na 
organização federativa do País. 

O SR. PADRE CALAZANS: – V. Exa. permite 
um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Tem V. Exa. o 
consentimento. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Nobre Senador, 
é injusta a afirmação que V. Exa. faz ao Professor 
Carlos Alberto Carvalho Pinto. V. Exa. o conhece 
tanto quanto eu. Se há alguém em São Paulo que 
represente, no campo moral, na cultura, na 
dignidade, no zêlo, no escrúpulo da administração, a 
velha estirpe paulista que recorda as figuras de 
Campos Sales, Rodrigues Alves e Prudente de 
Morais, êsse é o Professor Carlos Alberto Carvalho 
Pinto. Sabe V. Exa. que as viagens que êle  
tem feito visam a facilitar o trabalho da própria 
administração, quando êle despacha nas próprias 
estações, onde não foi permitido nenhum comício, no 
trem; onde não foi permitida nenhuma propaganda. 
O que tem sido dito, entretanto, através da 
 

imprensa e por alguns Deputados, eu, como paulista 
que participei dessa viagem, posso dizer a Vossa 
Excelência que é uma falsidade, uma mentira. V. Exa. 
ao afirmá-lo, informado por jornais ou por afirmações 
que lhe foram feitas, corrobora o êrro e comete grave 
injustiça ao Professor Carvalho Pinto. 
Indiscutivelmente, êle é hoje venerado e respeitado, 
em São Paulo. Se há um homem que tem horror a 
tôdas essas promoções, que tem horror a certas 
formas de festividades, que foge a tudo isso, êsse é o 
Professor Carlos Alberto Carvalho Pinto. Senadores 
da República e até Deputados governistas que 
tiveram contato com êle – não preciso dar êsse 
testemunho e invocar o de V. Exa. que é homem 
honrado – ao visitá-lo em São Paulo, disseram à porta 
do Palácio do Govêrno: "V. Exas. são felizes. Que 
terra feliz a que tem um Governador como Carlos 
Alberto Carvalho Pinto! "Êste aparte a V. Exa. eu o 
dou em nome da consciência cívica de São Paulo e 
do povo paulista, que também represento, nesta 
Casa, que estima, que venera, que respeita o seu 
Governador e só pede a Deus tenham os futuros 
governantes de nosso Estado a mesma envergadura 
moral é a mesma capacidade administrativa do 
Professor Carlos Alberto Carvalho Pinto. (Palmas). 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Com muito 
prazer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Gostaria de 
precisar melhor meu ponto de vista mesmo com o 
risco de interromper o eloqüente discurso com que V. 
Exa. vem encantando os seus admiradores. Não teria 
qualquer objeção a fazer e ao contrário, ficaria 
satisfeito se, nas festividades a que me referi, levadas 
a efeito na Capital do meu Estado, houvesse a 
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demonstração clara do apoio político do Govêrno 
Federal ao candidato das fôrças majoritárias, o Sr. 
Marechal Henrique Dufles Teixeira Lott. O que me 
pareceu estranho foi ter ocorrido exatamente o 
contrário, conforme procurei salientar. Se o Sr. 
Presidente da República – e não digo que S. Exa. seja 
culpado, não afirmo venha dêle a iniciativa da torsão 
dessa propaganda – se Sua Excelência, o responsável 
pelo Govêrno Federal, sem eximir-se e sem oprimir 
seus adversários, estivesse dando apoio ao candidato 
da Maioria, eu estaria tranqüilo. O que me preocupa é a 
situação oposta, pois, estando presente o candidato 
majoritário, ninguém falava nêle. Não me consta que 
Carlos Alberto Carvalho Pinto e Jânio Quadros, quando 
em campanha política, fizessem propaganda de si 
mesmos com o objetivo de serem eleitos daí a alguns 
anos. É aquela situação que me preocupa, é o que me 
faz espécie, como democrata que sou. 

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. se 
equivoca. Tôda a propaganda de Jânio Quadros 
quando Governador de São Paulo era de si próprio 
para eleições futuras. Declarava inclusive aos 
Prefeitos e aos eleitores que era preciso eleger o Sr. 
Carlos Alberto Carvalho Pinto, Governador, para que 
êle, Jânio Quadros, pudesse ser candidato à 
Presidência da República, em 1960. Atualmente, o 
Senhor Carvalho Pinto faz a mesma coisa, dizendo 
aos Prefeitos que é preciso eleger Jânio Quadros, 
em 1960, para que êle, Carvalho Pinto, seja 
Presidente da República em 1965. 

O SR. PADRE CALAZANS: – V. Exa. poderia 
dizer de quem ouviu essa notícia? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Li em o  
"Estado de São Paulo", que é o jornal de  
V. Exa. e um grande jornal. Quanto à fotografia,  
que se espalha em São Paulo e pelo 
 

Brasil inteiro, como propaganda, posso trazê-la para 
Vossa Excelência. 

O SR. PADRE CALAZANS: – A  
pergunta que fiz a V. Exa. foi outra. Não  
admito subterfúgios. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não estou 
fazendo subterfúgio. V. Exa. não tem o direito de 
trazer ao Senado fatos que não correspondem à 
realidade, dentro do nosso Estado. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Desafio haja 
quem prove, nesta República, ter o Governador 
Carvalho Pinto feito as declarações que V. Exa. lhe 
atribui! 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Há orador na tribuna. 

O SR. MOURA ANDRADE: – A custa de 
fáceis desafios é que V. Exa. consegue ir formando 
dúvidas no espírito popular. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Conheço o 
caráter do Professor Carvalho Pinto e sei-o incapaz 
de tais atitudes. Que êle possa, que venha a desejar 
candidatar-se à Presidência da República, no futuro, 
não há mal algum. Quanto ao Sr. Jânio Quadros, 
jamais ocultou do povo êsse objetivo, falou sempre 
com tôda a franqueza. Desafio, porém, tenha alguém 
ouvido de Carlos Alberto Carvalho Pinto qualquer 
declaração, nesse sentido. Se S. Exa. quisesse ser 
Presidente da República, o seria pelas mãos do 
Chefe da Nação. Tudo foi feito, todos os esforços 
empregados. Até enviados foram a São Paulo 
convidá-lo para ser candidato à Presidência da 
República, tal a sua envergadura moral, tal o seu 
caráter, tal a sua capacidade de administração. S. 
Exa. recusou porque tinha um dever para com São 
Paulo. 
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O SR. AFONSO ARINOS: – Permite o nobre 

orador um aparte? 
O SR. MOURA ANDRADE: – Um momento. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Será breve a 

minha interrupção. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Em seguida à 

absolvição que o Padre Calazans deu, queria 
prosseguir no meu discurso. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Perdoe-me V. 
Exa. mais esta breve interrupção. Farei o possível 
para que seja êste o meu último aparte, no qual 
procurarei fixar precisamente o meu pensamento. 
Minha esperança está em que, entre a atual posição 
do Sr. Juscelino Kubitschek, e a futura posição que 
assumiu de candidato à Presidência da República, 
em 1965, se intercale o interregno necessário à 
eleição do Marechal Lott. No dia em que isto ficar 
bem claro, estaremos tranqüilos. Meu receio, que V. 
Exa. não compreendeu bem, é o de que êsse 
interregno esteja sendo abandonado, que não haja 
uma eleição entre o atual e o futuro mandato. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não se 
preocupe V. Exa. com êste problema. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Preocupo-me 
muito. 

O SR. MOURA ANDRADE: – É problema 
majoritário. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Não! É da Minoria 
também. Nós, oposicionistas, nos oporemos a 
qualquer modificação dêsse esquema, com tôdas as 
fôrças que temos. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Ótimo. Não 
poderia haver melhor depoimento do que o de V. 
Exa., nesta altura do meu discurso. 

Sr. Presidente, no momento,  
cabe repetir famosa frase filosófica: 
 

"O risco de uma Nação não está na desordem dos 
fatos e sim na desordem dos espíritos". 

Esta Nação, sob êsse prisma, sofre esse risco. 
Não há desordem dos fatos, há desordem do 
espírito. Absoluta, total desordem. 

O SR. MEM DE SÁ: – E vem de cima. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Vem de baixo e 

vem de cima. 
O SR. MEM DE SÁ: – Vem do Presidente da 

República. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Vem de um lado 

e de outro lado, e vem de tôdas as partes, porque, 
Sr. Presidente – é doloroso declará-lo – em certos 
momentos, temos de reconhecer que, se o povo 
estava já preparado para esta hora que vivemos e 
para o que foi realizado, no sentido do seu 
progresso, as elites não o estavam. E não estavam 
mesmo. 

Brasília constitui um espetáculo de civismo 
para o povo brasileiro e constitui quase um insulto a 
determinadas elites. 

Disse eu, há poucos dias, que Brasília 
consagrou a vitória dos pequenos e dos humildes e 
representava o fracasso das elites. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente, a começar 
pelo Presidente da República, que só quer viajar. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Neste aparte, V. 
Exa. foi aéreo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Aéreo é o Presidente da 
República, que não sai do ar. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Foi uma pane 
sêca de V. Exa. Estamos aqui falando de assuntos 
sérios... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não parece. 
O SR. MOURA ANDRADE: – ...debatendo 

matéria levantada, com absoluta seriedade, pelo no- 
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bre Senador Afonso Arinos, e ccom a mesma 
seriedade procuro levá-la. 

O SR. MEM DE SÁ: – E eu também a estou 
levando sêèriamente. 

O  
SR. MOURA ANDRADE: – Todos nós nos 

alegramos bastante com o espiírito quase de galhofa 
com que _ o Senador Mem de Sá aborda certos 
assuntos. Mas há momentos para tudo, inclusive com 
determinada categoria de linguagem para tratar certos 
assuntos. Então, Sr. Presidente, nós que evitamos, ao 
máximo, atingir, por ironia, o colega Senador Mem de 
Sá, não o fazemos agora, não por-que sejamos 
incapazes de devolver a ironia, mas para não lançarmos 
no Senado um plano inclinado. Assim, manteremos 
nossa linguagem no ponto em que precisa ficar, porque, 
se começarmos a aceitar êsse declive, desaparecerá o 
respeito que tem mantido esta Casa, em nível 
absolutamente alto, quer quanto à dignidade pessoal de 
cada um, quer no respeito a que cada um tem direito. 

O  
SR. MEM DE SÁ: – Absoluta-mente! Eu revido 

as palavras de V.. Exa.! Nunca faltei ao respeito que 
esta Casa merece. Os colegas de V. Exa. não o 
acompanharão em sua afirmativa! Jamais cometi 
qualquer deslise na linguagem com que me dirijo ao 
Senado! 

O  
SR. MOURA ANDRADE: – Prossigo, Sr. 

Presidente. 
O  
SR. MEM DE SÁ: – Se V. Exa. não me pode 

acompanhar, é pena, porque estaria muito bem. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Nas boas 

causas, estarei bem se o acompanhar. 
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. estará sempre 

bem comigo. Não há caulsmas más que eu defenda. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Não  

sei até que ponto poderia an- 
 

 

dar na companhia de Vossa Excelência. 
 
O SR. MEuM»,. DE SÁ: – E só pode ganhar 

com isso. 
 
O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 

há pouco o nobre Senador Afonso Aflritnos, falando 
foi profundamente respeitado, pela Maioria e pelo 
seu Líder, que não desejou sequer interrompê-lo, no 
seu pensamento, em homenagem ao homem de 
inteligência, de pensa-mento e de cultura que é. S. 
Exa. fêz o seu discurso sob o acata-mento da  
Casa e ninguém procurou tirá-lo da linha de 
austeridade em que se achava; ninguém lhe dirigiu 
apartes no sentido de diminuir, de humilhar, de 
ofender a sua pessoa ou aquêles que êle  
representa como político. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Ninguém 
ofendeu a Vossa Excelência. 

 
O SR. MOURA ANDRADE: – Nós assim 

fizemos, Sr. Presidente, porque essa respeitabilidade 
precisamos dar a todcos os colegas. 

Sr. Presidente, considero encerrado o 
incidente Mem de Sá nesta altura do meu discurso e 
quero termíiná.-lo... 

O SR. MEM DE SÁ: – Incidente só houve na 
imaginação de Vossa Excelência. 

 
O SR. MOURA ANDRADE: – ... 
. nos têrmos em que o iniciei. Quando 

ouvíamos a brilhante peça oratória aqui • proferida 
pelo eminente Senador Afonso Arinos de Melo 
Franco – esta excepcional figura de homem público a 
que nunca me furto de elogiar, porque o conheço 
mais profundamente do que muitos, não apenas nas 
suas atividades de homem público, de parlamentar, 
mas no iíntimo,  
pela formação de? sua alma, de seu caráter,  
de sãeus princípios morais, moldados nãflo' apenas 
numa educação adquirida no exemplo de uma 
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família modelar, mas, principalmente, aumentada no 
vigor da sua personalidade, recebida e formada 
nessa educação a vocação inata de homem público 
que possui – quando falava, S. Exa. dizia eu, julguei-
me no dever de prestar depoimento, porque 
reconheço que de suas palavras nasce o sentimento 
de sincera e profunda honestidade. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito me 
desvanecem as palavras de V. Exa. a quem respeito 
e admiro, porque o conheço desde o tempo de líder 
estudantil em São Paulo, e tenho acompanhado sua 
vida. Sou amigo e admirador do seu ilustre pai, êste, 
sim, um verdadeiro pioneiro do oeste paulista. Quero 
dizer, porém, que minha Bancada em momento 
algum faltou com o respeito, e não desceu ao nível 
do desrespeito – e nunca o faria – o nobre Senador 
Mem de Sá, nosso ilustre companheiro, que tem 
adquirido nesta Casa prestígio invulgar pela sua 
conduta. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Foi  
em defesa dêste prestígio que tomei atitude. 
Também não desejo que o nobre Senador  
Mem de Sá o perca. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nunca o perdi e nunca 
arrisquei-me a perdê-lo. Tive apenas de repelir a 
injúria. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 
eu disse que o incidente com o Senador Mem de Sá 
estava encerrado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Está encerrado porque 
nunca houve; a não ser na imaginação de V. Exa. 
Foi recurso de V. Exa. para não aceitar o desafio. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não! O  
recurso é de V. Exa. que está procurando  
bstruir meu discurso. Vejo que está produzindo 
 

os resultados que talvez não desejasse se 
produzissem. Pretendia apenas dar uma explicação, 
um esclarecimento sôbre fatos que me pareceram 
dêles não estar informado o nobre Senador Afonso 
Arinos; mas desde que atingiu êsse resultado, 
verifico que era necessária a minha palavra nesta 
hora, porque agora o senador Mem de Sá já está 
precisando justificar-se... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não me estou 
justificando; não há motivo para isso. 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...e, 
conseqüentemente, reconhecendo que pelo menos 
procurou conduzir o debate a uma forma em que êle 
não se vinha estabelecendo, reduzindo-o no gabarito 
em que se achava. 

O SR. MEM DE SÁ: – O que V. Exa. diz não 
corresponde à verdade. V. Exa. está devaneando, 
está sonhando. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 
encerrado o incidente Mem de Sá, por forma tão 
cavalheiresca e brilhante, desaparecidos, depois de 
tantas e amabilíssimas declarações recíprocas, 
quaisquer resquícios de mal-estar entre nós ambos e 
perfeitamente explicada a matéria pelo Líder da 
Maioria e pelo ilustre Senador Afonso Arinos, com 
relação à posição da Minoria, considero-me agora 
apto a concluir o discurso. 

Sr. Presidente, repetimos, ainda uma vez, a 
frase filosófica lembrada pelo Senador Afonso Arinos: 
"O risco de uma Nação não está na desordem dos 
fatos; está na desordem dos espíritos". 

Sob êste aspecto, devemos reconhecer  
que esta Nação tem corrido riscos na  
sua evolução. Há grande e profunda desordem  
nos espíritos, principalmente, sob o prisma que 
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deforma tôdas as coisas, e tem servido para os olhos 
das elites. 

Disse, há poucos dias, nesta Casa, que 
quando se reclama das deficiências de Brasília, na 
verdade o que se está confessando são as 
deficiências das pessoas que o reclamam. 

Sr. Presidente, se colocarmos alguém num 
apartamento vazio e empoeirado do Rio de Janeiro, 
não Ihe permitindo que adquira móveis e exigindo 
que nêle resida sem limpeza, ao cabo de um mês êle 
não se queixará do Rio de Janeiro, queixar-se-á do 
seu apartamento. 

Mas, em Brasília, Sr. Presidente, os homens 
chegam, ocupam seus apartamentos, não os 
arrumam, não lhes dão mobília e, ao fim de uma 
hora não se queixam do apartamento: queixam-se de 
Brasília! 

Esta deformação na interpretação dos fatos é 
verdadeiramente impressionante. Não organizam 
suas casas, mas exigem que as casas públicas dos 
Podêres estejam plenamente organizadas. 
Realizamos esforços inauditos, nesta Casa, 
preparando-a bem para o trabalho de todos. 
Construções estão sendo feitas; tapêtes foram 
desenrolados; o plenário está em desordem, as 
paredes estão sendo derrubadas, tapumes estão 
sendo erguidos. Mas, nos apartamentos, nas casas, 
ninguém faz nada. E, então, apontam o seu 
apartamento vazio, a sua casa desorganizada, como 
deficiências de Brasília. No Rio, seria deficiência 
própria. Aqui, deficiência de Brasília! 

Brasília nasceu há três meses! Há três meses 
que ela tem vida jurídica e vida real! Há três meses, 
apenas! Ainda não se ultimaram determinados 
setores de trabalho. A Universidade não pode ainda 
estar pronta, pois a Cidade Universitária de São 
Paulo, começada por Armando de Sales Oliveira, o 
grande Governador paulista, até hoje não  
se fêz. A do Rio de Janeiro, até hoje tampouco se 
fêz. Entretanto, aqui em Brasília, esta cidade 
 

maravilhosa, excepcional na História e no panorama 
do mundo, a sua Universidade caminha para a 
inauguração. No próximo ano, num nôvo tipo e ritmo 
de trabalho, a Fundação Brasiliana, o Museu do 
Homem Americano, as Escolas Primárias, as 
Escolas Secundárias, a cultura, naquilo que ela 
precisa para se expressar; o ensino, naquilo que êle 
precisa para ser ministrado, já está pronto. Agora os 
cientistas. Os cientistas virão por um sistema 
estudado pelo Govêrno para trazê-los, para fazer 
com que dêem o seu concurso à evolução desta 
Cidade, dêste País. Terão que vir, pois não poderiam 
fazer-se aqui. Terão que vir, e hei de ter a grande 
satisfação de, um dia, ir à Universidade – não em 
futuro remoto mas em futuro próximo – ouvir uma 
aula do Professor Afonso Arinos de Mello Franco, 
para recordar-me do dia em que, como estudante, fui 
saudá-lo, na Faculdade de Direito de São Paulo, 
quando S. Exa. ia dar uma aula no Largo de São 
Francisco. 

Para lá caminhamos, nobre Senador Afonso 
Arinos, tenha a plena certeza disto. Tudo foi 
estudado e está sendo executado dentro de uma 
brevidade de tempo verdadeiramente excepcional. 

Incriminar-se Brasília pelo fato de ainda não 
ter centros de cultura ou de divertimento, é antecipar-
se uma crítica que só poderia ser feita mais tarde, 
contra os construtores desta cidade, se se 
verificasse, afinal, que haviam desprezado tôda a 
parte da inteligência humana e da vida moral nesta 
Cidade. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Com todo o 
prazer. 

O SR. PADRE CALAZANS: –  
Apenas, Senador, para completar o 
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pensamento de V. Exa., tomarei a liberdade de dizer 
que, realmente, a Universidade de São Paulo está 
em plena atividade; não está pronta a Cidade 
Universitária. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não critiquei; 
citei-a como exemplo. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Exato; por isso 
afirmei que ia completar o pensamento de V. Exa. 
Sabe o nobre Senador que a Universidade de São 
Paulo está sendo erigida pelo Govêrno através não de 
emissões, porque o Govêrno Estadual não pode 
emitir, mas com o que sobra na administração pública. 
Já está bastante adiantada, e, evidentemente, vai 
completar-se com o tempo. Ainda mais: tenho a 
impressão de que o nobre Senador Afonso Arinos não 
criticou Brasília pela falta de diversões... 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado. 
O SR. PADRE CALAZANS: – ...nem por falta 

– digamos assim – de uma Universidade, porque 
nem isso seria possível na rapidez dos trabalhos. 
Apenas para ficarmos no sentido absoluto da 
verdade foi que procurei dar a V. Exa. êste aparte. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 
defendi os pontos de vista, que no meu entender, 
precisavam ser afirmados, neste instante. Deixo bem 
claro que, no que se refere à conduta política na 
sucessão presidencial, o Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira não merece as críticas que lhe foram feitas. 
Tanto não as merece que o nobre Senador Afonso 
Arinos pràticamente as retificou, quando declarou 
que não acusava o Presidente por interferência 
política, mas sim por ausência de apoio ao candidato 
oficial. 

Até aqui, Sr. Presidente, todos  
nós considerávamos passíveis de 
 

censura os chefes de Estado que saíssem 
desabridamente a fazer a campanha do seu 
candidato. Agora, não: censura-se o Govêrno, o 
Chefe de Estado, por não estar dando o apoio que 
deveria dar ao seu candidato. Por que? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Com todo o 
prazer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – V. Exa. é 
realmente um homem de rara inteligência, tão 
extraordinária e tão sutil que me obriga a voltar para 
não parecer que tomei a atitude que V. Exa. com 
tanta procedência aparente me acusa de ter tomado. 
Pelo que declarei, isento o Presidente dessa 
responsabilidade. Afirmei, isso sim, que o grupo 
governante do País, com ou sem anuência do 
Presidente, está faltando ao natural compromisso de 
apoio ao candidato majoritário, para criar a legenda 
de um homem inelegível, que é o Presidente da 
República. Êste o ponto; êste o risco; êste o perigo; 
esta a realidade, exprimindo uma situação que 
acredito seja, de muitos dentre nós. Estou servindo 
de porta-voz para queixas e preocupações que já 
ouvi de nobres e ilustres colegas da Maioria. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Então, Sr. 
Presidente, em que ficamos? Se o Presidente da 
República apóia ostensivamente o candidato oficial, 
está cometendo um crime, é passível de censura; se 
se recusa a apoiar o candidato, a Oposição acha que 
sua ausência no pleito pode significar outro objetivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é isso! 
O SR. MOURA ANDRADE: – Como 

esclarecer o verdadeiro ponto de vista da Oposição 
nesta Casa? 
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O SR. AFONSO ARINOS – É muito fácil. V. 
Exa. tem uma luz oratória tão forte que apaga a 
visão; é tão inteligente no que diz, que impede se 
veja a verdade. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não estou 
sendo bem interpretado. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Não se trata de 
interpretação; é a realidade. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Creio que posso 
transmitir ao Sr. Presidente da República que êle 
deve, para não ser susceptível de críticas, sair para a 
praça pública apoiando o Marechal Henrique Teixeira 
Lott ostensivamente, porque assim fará cessar 
outros temores que, no momento, bailam, no espírito 
da Oposição. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Diria a V. Exa. 
que é isso mesmo. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Vê V. Exa., Sr. 
Presidente, que devemos registrar êste discurso, 
êste aparte, êste momento. É isso mesmo! É assim 
que se vai caminhando, em nome da Democracia, 
para os atos anti-democráticos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não! O Presidente da 
República sempre teve candidato. V. Exa. aí está errado. 

O SR. MOURA ANDRADE: – É assim que a 
Oposição, sempre vigilante e cuidadosa das suas 
liberdades, procura abrir caminhos que na realidade 
conduzem, mais tarde, a desastres enormes na vida 
nacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não apoiado! 
O SR. MOURA ANDRADE: – Assim se fêz 

no passado; assim tomamos os golpes de Estado; 
assim já se prepara, neste instante, aquilo a  
que há pouco me referia. Não há desordem de 
fato; há desordem de espíritos, e cuidam de 
 

aumentá-la! Mais do que confundir os espíritos, é 
preciso desorientá-los, ora afirmando que o 
Presidente da República não deve ter candidato, ora 
afirmando que precisa tê-lo; ora afirmando que não 
deve apoiar o candidato oficial; ora dizendo que deve 
apoiá-lo, desde que o tenha. E assim vai se 
confundindo os espíritos e, acima de tudo, 
confundem os espíritos para que, Sr. Presidente? 
Para que, na realidade, a grande obra que o 
Presidente Juscelino Kubitschek vem realizando se 
apague na consciência popular. O que se procura, 
hoje, é criar confusão nos espíritos em tôrno de fatos 
políticos claros, indiscutíveis e límpidos, postos com 
a maior limpidez na vida brasileira. Ninguém tenha 
dúvida sôbre os pontos equacionados nesta 
sucessão presidencial. 

O SR. MEM DE SÁ: – Inclusive sôbre a 
eleição de Jânio Quadros. Ninguém tenha dúvida. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Criam-se êsses 
fatos para desviar a atenção da grande obra 
realizada pelo Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, tão grande que êles não negam, nem 
podem negá-la. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nego por tôda a vida. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Eles procuram 

desviar a atenção do povo... 
O SR. MEM DE SÁ: – Foi a mais desgraçada 

obra que já se realizou neste País! 
O SR. MOURA ANDRADE: – Eu disse "êles". 

Falei no plural. V. Exa. é singular. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sou singular, graças a 

Deus, mas comigo estão muitos milhões de 
brasileiros. 

O SR. MOURA ANDRADE: – É o que V. Exa. 
imagina. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Vamos ver a 3 de 
outubro. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Levantam-se, 
assim, dúvidas no espírito do povo, para que não se 
equacionem mais os resultados desta gigantesca 
obra que apenas êste Govêrno soube e teve fôrças 
suficientes pora realizar. 

O SR. MEM DE SÁ: – A custa do sacrifício e 
da miséria do povo. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Construiu esta 
cidade, esta cidade monumental, sim; grandiosa, 
histórica, impressionante, na vida do mundo. E 
construiu-a em têrmos de Democracia, com oito 
horas de trabalho, com domingos remunerados, com 
férias, com tôda a legislação trabalhista. Construir 
uma cidade desta num regime ditatorial, com 
escravos, ou num regime totalitário, com homens 
sem vontade, obrigados a trabalhar sob açoite e a 
ponta de baioneta, ninguém o fêz, nem sob êsse 
regime; e se o fizesse não haveria glória. Mas, fazê-
la com operários livres, dentro da legislação 
trabalhista brasileira, remunerando-lhes os 
domingos, pagando-lhes o salário-família... 

O SR. MEM DE SÁ: – Grande coisa! 
O SR. MOURA ANDRADE: – ...dando-lhes 

tôdas as retribuições que as leis do País 
estabelecem sem usar de um elemento de fôrça, 
sem usar de um elemento extraordinário, é uma 
demonstração da vitalidade da Democracia. 

Quando chefia uma Democracia um  
homem que sabe ser democrata, um homem que 
sabe trabalhar, um homem que tem fé e coragem, 
a Democracia constrói obras que até então se 
dizia só os regimes totalitários poderiam 
construir. E a obra foi construída não só esta, 
muito mais. 

Foram construídas as usinas, foram 
construídas as estradas: os vinte mil quilômetros de 
estradas, Sr. Presidente, que, em três anos, se 
realizaram neste País! Três anos, vinte mil 
quilômetros de estradas! O Brasil rasgado de Norte a 
Sul, de Leste a Oeste; feita a grande espinha dorsal 
e feitas as, grandes derivantes. O Brasil, que antes 
só tinha estradas no sentido do interior, que não é o 
sentido da integração nacional... 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. permite um 
aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...o Brasil, que 
antes possuía sòmente as estradas que saíam do 
interior próximo para o litoral – e construídas geralmente 
por potências estrangeiras, porque a estrada que vai 
para o pôrto é aquela que leva a produção do País mas 
também é a que facilita o desembarque das tropas de 
invasão; o Brasil era um País desligado, um País de 
regiões distantes, autônomas. Nada havia que o ligasse 
no sentido vertical. Nada, Sr. Presidente. 

É o Presidente Juscelino Kubitschek o ligou, 
rasgando uma estrada que sai do máximo do Norte e 
vai ao máximo do Sul; estabelecendo os elementos 
de ligação, as grandes radiais, que levam a produção 
nacional, que permitem aos homens comunicarem-
se, que permitem a tomada de um espaço vazio e a 
prosperidade. 

Dentro do tempo, Sr. Presidente, a História 
lembrará e marcará esta data: 21 de abril. Menos 
como uma data de integração brasileira e mais como 
de uma integração sul-americana, porque estamos, 
através dêsses elementos de civilização, criados no 
centro vazio brasileiro, estabelecendo um grande elo 
para unir o Pacífico ao Atlântico. 

Aquelas nações tôdas, além dos  
Andes, que viviam isoladas e só 
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podiam comunicar-se através do Pacífico, agora 
estão mais próximas do Brasil. E, desde que Brasília 
nasceu, mais próximas elas irão ficando, pelo 
nascimento de outras civilizações, mais próximas 
dos contrafortes da grande Cordilheira. 

Então, Sr. Presidente, esta é a realidade: procura-
se confundir o espírito dos brasileiros para distraí-los da 
obra criadora, da obra formidável, da obra excepcional 
de um homem que soube chefiar a Democracia... 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...e dentro da 
Democracia, dar exemplo ao Mundo de que a 
Democracia vale, sim; de que a Democracia realiza, 
sim; de que a Democracia é o grande regime para os 
homens que têm respeito pela própria dignidade e 
que querem viver dentro da liberdade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois é êsse 
homem que hoje, comandando o Brasil, ainda sofre 
invectivas de tão grande injustiça. Êsse homem pôde 
isso realizar porque voou; se não voasse não teria 
andado pelo Brasil, que não tinha estradas. Precisava, 
voar para poder fazer e porque voou, fêz. E sabem V. 
Exas. por que fêz? Porque foi ver o Brasil em cada 
canto e o viu em todos os seus problemas. 

V. Exa., Senador Mem de Sá, não teria feito o 
mesmo porque não voa, teria ficado no Catete, como 
num casulo, e nunca se tornaria borboleta. Nunca, 
Senador Mem de Sá. Morreria dentro do casulo, 
porque V. Exa. não voa. 

Num País que é um continente, o Chefe de 
Estado tem que voar. E porque voou, construiu; e 
porque construiu pôde realizar. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. não me quer 
dar licença para o aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. estava 
pedindo um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Parece que sim. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Pelo tom de voz 

com que V. Exa. se expressava, pensei que 
estivesse protestando contra alguma coisa... 

O SR. MEM DE SÁ: – Para me fazer ouvir, 
quando V. Exa. estronda êste Senado com a 
potência de seu talento e a super-potência dos 
seus pulmões, a fim de cantar as glórias do 
Presidente Juscelino Kubitschek, é preciso 
realmente pedir emprestada a voz de Stentor e 
solicitar o aparte a V. Exa. Mesmo assim é difícil 
obtê-lo. Agora, quando V. Exa. se refere aos que 
ficam enclausurados... 

O SR. MOURA ANDRADE: – Encasulados. 
O SR. MEM DE SÁ: – Encasulados ou 

enclausurados. 
O SR. MOURA ANDRADE: – V. Exa. não tem 

vocação monástica – encasulados. 
O SR. MEM DE SÁ: – ...eu queria que V. Exa. 

respeitasse os paulistas que realizaram uma obra de 
desenvolvimento nacional, como nenhum outro 
Presidente da República, permanecendo no Catete. 

O SR. PAULO FENDER: – Êles realizaram o 
desenvolvimento de São Paulo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é preciso voar 
para fazer obras. Só um incapaz quer ver com 
olhos para depois sentir a necessidade de provê-
las. Um estadista não precisa voar, um avoado é 
que voa. 

O SR. MOURA ANDRADE: –  
Senhor Presidente, depois da ater- 
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ragem do nobre Senador Mem de Sá, vou decolar 
para o fim do meu discurso. 

Esta é a realidade: coloco na defesa da grande 
obra de desenvolvimento brasileiro, feita pelo Sr. 
Juscelino Kubitschek, o mesmo entusiasmo que 
coloquei sempre no passado e – se Deus não me 
abandonar – colocarei sempre, no futuro, em qualquer 
homem que tenha a mesma compreensão da hora 
que esteja vivendo a chefia de um Estado. Porque, 
acima de tudo, nós precisamos respeitar e admirar 
aquêles que sabem ver a hora que vivem e que não a 
temem, e até sorriem dos perigos que os outros vêem 
e que eles sabem que, mesmo existindo, podem ser 
vencidos pela fé e o patriotismo. 

Nesta hora, Sr. Presidente, rendo a minha 
mais sincera homenagem a Brasília: ela é a grande 
expressão da vitória, da fé e do patriotismo do povo 
brasileiro. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador 
é cumprimentado). 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, peço a 
palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, para explicação pessoal. 

Lembro aos Senhores Senadores que, falando 
em explicação pessoal, o orador não pode ser 
aparteado. 

O SR.MEM DE SÁ (para explicação pessoal)  
(*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma 
explicação pessoal e necessária. 

Tenho poucos bens materiais na vida, ao 
contrário de outros colegas que os possuem 
largamente. O patrimônio que tenho é a minha vida 
pública. Estou há trinta e sete anos em vida pública, 
Sr. Presidente: comecei em 1922 e 1923. Só pertenci, 
até hoje, a um partido político; não conheço outro. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

É profundamente desagradável para mim, 
parecer-me com o Sr. Juscelino Kubitschek, que 
gosta de falar de si próprio. Considero 
profundamente desagradável ter de falar de mim 
mesmo, mas foi o nobre colega Senador Moura 
Andrade que me obrigou a isso, pela maneira 
deselegante como se portou quando respondeu a 
aparte meu. 

S. Exa. pretendeu diminuir a única coisa que 
tenho, que é a minha conduta de homem público, na 
qual jamais esqueço que tenho uma honra e uma 
glória na vida; a de ser professor e estar, 
constantemente, com a preocupação de não dar 
maus exemplos. Fui Deputado Estadual oito anos na 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e 
atravessei momentos de lutas; das mais duras e 
mais vivas, e nunca tive incidente com qualquer 
colega. Jamais fiz uma inimizade ou uma 
malquerença nas horas de pugnas ríspidas e 
ásperas. Aqui no Senado estou há quatro anos. 
Encontrei, desde logo, como contendor na Liderança 
da Maioria, V. Exa., Senhor Presidente, e tenho 
certeza de qual será o depoimento de V. Exa. a 
respeito da minha conduta na Tribuna Parlamentar, 
como tenho certeza de qual seria a do saudoso 
Lameira Bittencourt, se vivo fôsse, porque, mais de 
uma vez, me abraçou para dizer da sua alegria em 
debater comigo, pela cordialidade e elevação com 
que eu mantinha os debates. O Senador Jefferson 
de Aguiar, que passou também pela Liderança da 
Maioria, o mesmo pode depor. 

Portanto, não admito que o Senador Moura 
Andrade tenha a pretensão de dizer que não me 
acompanha no debate para não entrar em declínio. 
S. Exa. só pode subir, se me acompanhar. É falta de 
modéstia minha? Pois seja. É profundamente real, 
porque, eu não admito alguém pense que desce 
comigo em qualquer terreno. 
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A solução cômoda, airosa, de evitar o debate, 
dizendo que eu uso de ironia ou humorismo, não 
resolve, não responde a minha objeção. A ironia, o 
sarcasmo é uma forma de espírito tão alta e nobre 
como a eloqüência do nobre Senador Moura Andrade. 
Eu seria ridículo se dissesse que não respondo a S. 
Exa. porque é mais eloqüente do que eu. Não. 
Reconheço-lhe a eloqüência e a capacidade oratória, 
como lhe reconheço a capacidade com que 
escamoteia o pensamento do adversário, para 
defender e afirmar o que bem entende, com raro 
brilho, com frases de verdadeiro fulgor. 

Aceito a arma que S. Exa. usa porque é a que 
Deus lhe deu, mas não desfaça da minha que é tão 
digna quanto a dêle. Se não tem espírito e 
capacidade de ironia e sarcasmo, queixe-se da 
natureza, e não de mim. Esta forma, a da ironia ou 
do sarcasmo, em hipótese alguma quer dizer falta de 
seriedade. Um homem pode ser sério, circunspeto, 
na aparência e ser profundamente ridículo. Aliás é 
até comum que a circunspeção ande associada ao 
ridículo. 

A ironia, disse um poeta mineiro, é o amor 
próprio do espírito sorrindo do pudor da razão diante 
da vida. No caso em que estávamos, nem ironia eu 
tinha feito, quando S. Exa. disse que a desordem 
vinha dos espíritos e não dos fatos. Eu disse que 
vinha de cima dos espíritos a começar pelo Sr. 
Presidente da República. Creio que S. Exa. se 
perturbou com o meu aparte, e, pretendendo sair da 
dificuldade, declarou que eu usava de linguagem de 
galhofa. De galhofa não uso; S. Exa. procure no 
dicionário o significado de galhofa. Uso sim, da 
minha forma peculiar de ser, da forma própria do 
meu espírito que não envolve falta de profunda 
seriedade ao tratar os temas, do que constantemente 
dou prova, neste Plenário, nem envolve 
 

falta de consideração para com o contendor. 
Não há um colega sequer que possa se 

queixar de mim, por lhe ter faltado com a 
consideração e o respeito. Faltarei aos que me 
faltarem, como faltei hoje ao nobre Senador Moura 
Andrade e faltarei sempre, se S. Exa. pretender dar-
me lições. Nem êle nem ninguém pode fazê-lo, tenha 
a fortuna que tiver, a fôrça, que tiver, o poder que 
tiver. 

Nesta Casa, ou fora dela, não há homem que 
me dê lições, não há homem que me pretenda impor 
normas de conduta ou de procedimento. 

Eram as palavras que precisava dizer, Sr. 
Presidente, como explicação pessoal. (Muito bem). 

O SR. MOURA ANDRADE: – Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para explicação pessoal. 

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

Lembro aos Srs. Senadores que, em 
explicação pessoal, não são permitidos apartes. 

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Poucas 
palavras, Sr. Presidente. 

O dia foi útil. Produziu grandes oportunidades. 
Primeiro, ouvimos um brilhante discurso do nobre 
Senador Afonso Arinos; em seguida, tivemos ocasião 
de ouvir, após modesto discurso que proferi, as 
manifestações enérgicas do ilustre Senador Mem de 
Sá. 

No exercício da Liderança da Maioria, sou um 
homem que não tem as virtudes de V. Exa., Sr. 
Presidente. Não possuo a virtude do saudoso 
Senador Lameira Bittencourt. Não possuo as virtudes 
do eminente Senador Jefferson de Aguiar. Possuo a 
mesma boa vontade de V. Exa., a mesma boa 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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vontade do Senador Lameira Bittencourt, a mesma 
boa vontade do Senador Jefferson de Aguiar. Isto eu 
possuo. 

O meu temperamento é totalmente diverso dos 
três Líderes anteriores e, por isso, vale mais que seja 
reconhecida a minha boa vontade. 

Sr. Presidente, o episódio que é, na verdade, 
um incidente aqui ocorrido, tinha que acontecer. 

Sabe o nobre Senador Mem de Sá que eu lhe 
respeito a pobreza, lhe respeito a inteligência, a 
cultura, as atitudes; porém, sabe o ilustre Senador 
Mem de Sá que exagera, às vêzes, no uso que faz 
destas qualidades que não foi Deus, foi o diabo, que 
lhe deu. (Risos). 

O SR. MEM DE SÁ: – Vejo que V. Exa. é 
adepto do diabo. 

O SR. PRESIDENTE: – O orador não pode ser 
aparteado. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Há poucos dias, 
dizia eu, Sr. Presidente, que não desejava ter um 
incidente, nesta Casa, com o nobre Senador Mem de 
Sá, porque já então eu afirmava que tinha a 
impressão de, cada vez que eu falava, sem o saber, 
eu estava acendendo um inferno na alma de Sua 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. é presunçoso. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Isso não é 

pretensão, é modéstia. 
Ia manifestar o temor que tenho de incendiar a 

sua alma e de soltá-la demonìacamente neste Plenário. 
Não tinha pretensão, quando S. Exa. disse que a 

ironia era uma arma do espírito, eu não acrescentei: 
para os que têm espírito; fiquei silencioso. 

A ironia é uma arma do espírito para os que 
têm espírito, e nós temos procurado reconhecer êste 
espírito no Senador Mem de Sá para não lhe tirar 
essa arma. 

Sr. Presidente; o que fôr mister para a boa 
harmonia entre os elementos da Maioria, que eu 
represento, e os elementos da Minoria, de que faz 
parte o nobre Senador Mem de Sá, estarei sempre 
disposto a fazer. Não nos têrmos pretendidos pelo 
Sr. Senador Mem de Sá, em sua explicação, mas em 
têrmos diversos, em têrmos que já utilizamos, 
anteriormente, de homens que sabem se respeitar 
pelas suas responsabilidades dentro desta Casa. 

Sabe o Senador Mem de Sá que o estimo e 
admiro, e agora, servi nenhuma modéstia, estou 
convencido de que S. Exa. me estima e respeita. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tenho dado 
demonstrações sobejas. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Eu havia 
declarado, no meu discurso, que o incidente com o 
Senador Mem de Sá, estava encerrado, desde o 
instante em que S. Exa. tinha feito sua 
aterrissagem e eu iniciei minha decolagem para a 
peroração. Repito agora que, não tenho qualquer 
intenção de manter desarmonias nesta Casa. É do 
meu dever, como Líder da Maioria, estabelecer um 
clima que possibilite a continuação de trabalhos 
nos têrmos em que se vêm desenvolvendo. No 
instante em que não pudesse fazê-lo, sentir-me-ia 
impossibilitado de continuar exercendo a 
Liderança da Maioria. 

É também dever da Minoria ter a necessária 
paciência para ouvir o Líder da Maioria quando êle 
precisa, em virtude dos têrmos em que os debates 
estão postos, usar do vigor indispensável ao 
esclarecimento dos fatos. 

Hoje, foi um dia dêsses. Eu não posso, 
como Líder da Maioria, permitir que o calor dos 
debates corresponda a uma frieza abúlica de 
minha parte. De modo algum! Eu não poderia de 
forma alguma, exercer a Liderança se não me in- 
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dignasse, sinceramente, com determinadas 
afirmações, se não respondesse à altura a 
determinadas acusações, principalmente quando 
verifico, dentro da minha consciência, que essas 
afirmativas não correspondem à realidade dos fatos 
e constituem uma injustiça que se atira contra a atual 
Administração ou contra o atual Govêrno. 

Quando a Oposição denuncia fatos e 
ponderando-os, verifico que ela tem razão, 
repetidamente me levanto, reconheço-lhe essa 
razão, sirvo de intermediário dela junto ao Govêrno, 
levo-lhe as suas mensagens, as suas reclamações, 
postulo em favor do atendimento daqueles protestos 
ou daquelas reivindicações. Procedo dessa maneira; 
sempre o procedi. Quando, porém, vêm de ferro em 
brasa para marcar-me ou para marcar o Govêrno, 
injustamente, eu tenho de usar de tôda energia, no 
sentido do restabelecimento da verdade dos fatos, 
da afirmação do pensamento político, fiel ao 
pensamento do povo brasileiro. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem! 
O SR. MOURA ANDRADE: – Senhor 

Presidente, aqui encerro meu discurso. Tivemos a 
oportunidade de ouvir hoje, vários testemunhos – um 
testemunho sempre reiterado de inteligência e de 
cultura do Senador Afonso Arinos, e um testemunho 
de coragem pessoal do Senador Mem de Sá. 

Tenha certeza S. Exa. de que a sua Coragem 
pessoal corresponde exatamente à minha coragem 
pessoal... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não se trata de 
coragem. 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...que a sua 
coragem moral corresponde, exatamente, à minha 
coragem moral... 

O SR. MEM DE SÁ: – Está fora de tempo. 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...mas entendo 
que, não obstante essa correspondência de 
coragens... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não se trata de 
coragem. V. Exa. está confundindo alhos com 
bugalhos. 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...nem S. Exa. 
nem eu devemos colocar o assunto nesse ponto. 

Sr. Presidente, na minha condição de Líder da 
Maioria – repito – atuo na defesa dos interêsses do 
Govêrno, não cegamente; tenho demonstrado 
constantemente que não o tenho feito cegamente; não! 

Ainda ontem, quando votamos aqui projeto da 
mais alta importância – a criação de dois Ministérios 
– votamo-lo em têrmos de Oposição, nos têrmos da 
Oposição e em têrmos de composição, respeitando 
ponto de vista da Oposição, honrando compromissos 
assumidos. 

Aquêle que se compromete comigo ou eu me 
comprometo com êle, pode estar ausente. Não 
precisa voltar. Fique tranqüilo. Cumpro o prometido. 

O nobre Senador Daniel Krieger viajou 
tranqüilo para o Rio Grande do Sul e foi 
honestamente cumprido, nesta Casa, tudo quanto 
assentamos, nos entendimentos que tivemos com S. 
Exa., aprovados depois pelo Senador Afonso Arinos 
e sua Bancada. 

Sr. Presidente, considero o incidente totalmente 
encerrado, e quero fazê-lo dizendo apenas que o 
Senador Mem de Sá tem o inferno na alma e precisa 
ter num pouco mais de paciência, pois nem sempre 
poderá ser Satanaz dentro desta Casa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não posso admitir essa 
história de inferno na alma. Ou será que o nobre 
Senador Moura Andrade se julga um querubim? Será 
que sua pretensão vai ao ponto de pensar que é uma 
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pulcritude, é angélico? Ou será que S. Exa. 
considera minha pobreza dádiva do diabo? Creio que 
é este o ponto, é o conceito que S. Exa. faz do diabo. 
E não digo mais nada. (Risos). 

O SR. MOURA ANDRADE: – O Padre 
Calazans que o benza. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa ofícios 
que vão ser lidos pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

Ofício 
 
Senhor Presidente: 
Achando-se ausente desta Capital o Sr. 

Senador Nelson Maculan, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar-lhe substituto temporário na 
Comissão de Economia na forma do disposto no art. 
77, do Regimento Interno. – Atenciosas saudações. 
– Fernandes Távora. 

O SR. PRESIDENTE: – Designo para 
substituir o Senador Nelson Maculan, na Comissão 
de Economia, o Senador Antônio Baltar. 

Sôbre a mesa outro ofício que vai ser lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário. 

 
Ofício 

 
Em 7 de julho de 1960. 
Senhor Presidente: 
Tendo-se afastado dos trabalhos do Senado o 

Senhor Senador Barros Carvalho, solicito se digne 
Vossa Excelência de designar-lhe substituto, na 
Comissão de Educação e Cultura, na forma do 
disposto no art. 77, do Regimento Interno, dada a 
ausência dos suplentes do Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

Atenciosas saudações. – Padre Calazans. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo  

para substituir o Senador Barros 
 

Carvalho, na Comissão de Educação e Cultura, o Sr, 
Senador Antônio Baltar. (Pausa). 

O SR. PRESIDENTE: – Acabam de chegar à 
Mesa várias Redações Finais, que vão ser lidas pelo 
Sr. Primeiro Secretário. 

São lidas as seguintes: 
 

PARECER 
Nº 261, DE 1960 

 
Redação Final da Emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 1959 (na 
Câmara nº 4.355, de 1958). 

 
Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) da Emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 
119, de 1959, originária da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, junho de 1960. – Padre 
Calazans, Presidente eventual. – Afonso Arinos, 
Relator. – Menezes Pimentel. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 261, DE 1960 
 

Redação Final da Emenda do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 1959 (na 
Câmara nº 4.335-B-58), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito especial em favor da 
Associação das Franciscanas Missionárias de Maria 
e da Sociedade de Educação e Cultura, (Cruzeiros 
6.000.000,00). 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao projeto – (Emenda nº 1 – Plenário) 
Inclua-se onde convier: 
 

 Cr$ 
Colégio do Santíssimo Sacramento, 
de Maceió......................................... 2,000.000,00 
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Colégio Diocesano, de Maceió........ 2.000.000,00 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 357, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra '"p", e 315, 

do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação para a imediata discussão e votação da 
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº 
119, de 1959. 

Sala dás Sessões, em 6 de julho de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

O SR: PRESIDENTE: – Em discussão  
a Redação Final que acaba de ser  
lida. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
O projeto volta à Câmara dos Deputados. 
Designo para acompanhar naquela Casa, o 

estudo da emenda do Senado, o nobre Senador Ary 
Vianna. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

 
PARECER 

Nº 262, DE 1960 
 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 28, 
de 1960. 

 
Relator: Sr.Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação  

Final (fl. anexa) do Projeto de 
 

Resolução nº 28, de 1960, de iniciativa do Senado 
Federal. 

Sala das Comissões, julho de 1960. – Padre 
Calazans, Presidente eventual. – Afonso Arinos, 
Relator. – Menezes Pimentel. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 262, de 1960 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 28, 

de 1960. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e 

eu, nos têrmos do art. 47, letra "p", do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 
Nº     ,de 1960 

 
Suspende a execução do Decreto-lei nº 

14.561, de 28 de abril de 1943, do Estado do Espírito 
Santo. 

 
Art. 1º É suspensa a execução do Decreto-lei 

nº 14.561, de 28 de abril de 1943, do Estado do 
Espírito Santo, que modifica o sistema de cobrança 
dos direitos sôbre exportação de café na praça de 
Vitória, altera o modo de arrecadar a Taxa de Defesa 
do Café e dá outras providências, por ter sido julgado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em 
decisão definitiva de 15 de julho de 1949. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 358, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra  

p, e 315, do Regimento Interno, 
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requeiro dispensa de publicação para a imediata 
discussão e votação da Redação Final do Projeto de 
Resolução nº 28, de 1960. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 382, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra "p" e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de  
publicação para a imediata discussão e votação da 
Redação Final, do Projeto de Lei da Câmara nº 119, 
de 1959. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final que acaba de ser lida. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. O projeto volta à Câmara dos 

Deputados. 
Designo para acompanhar naquela Casa, o 

estado da emenda do Senado, o nobre Senador Ary 
Vianna. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

 
PARECER 

Nº 262, DE 1960 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 28, 

de 1960. 
 
Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Resolução nº 28, de 1960, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, julho de 1960. – Padre 
Calazans, Presidente eventual. – Afonso Arinos, 
Relator. – Menezes Plmentel. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 282, DE 1960 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 28, 

de 1960. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e 

eu, nos têrmos do art. 47, letra "p", do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÁO 
Nº DE 1980 

 
Suspende a execução do Decreto-lei nº 

14.561, de 28 de abril de 1943, do Estado do Espírito 
Santo. 

 
Art. 1º É suspensa a execução do Decreto-lei 

nº 14.561, de 28 de abril de 1943, do Estado do 
Espírito Santo, que modifica o sistema de cobrança 
dos direitos sôbre exportação de café na praça de 
Vitória, altera o modo de arrecadar a Taxa de Defesa 
do Café e dá outras providências, por ter sido julgado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em 
decisão definitiva de 15 de julho de 1949. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 363, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 28, de 1960. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 

pelo Sr. Primeiro Secretário. 
 

PARECER 
Nº 263, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 29, 

de 1960. 
 
Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fôlha 

anexa) do Projeto de Resolução nº 29, de 1960, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, junho de 1960. – Padre 
Calazans, Presidente eventual. – Afonso Arinos, 
Relator. – Menezes Pimentel. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 263, de 1960 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 29, 

de 1960. 

Faço saber que o Senado Federal  
aprovou e eu, nos têrmos do art. 47,  
letra p, do Regimento Interno, promulgo a  
seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº … , DE 1960 
 
Suspende a execução da Lei nº  

1.151, de 4 março de 1955, do Estado da  
Paraíba. 

 
Art. 1º É suspensa a execução da Lei  

nº 1.151, de 4 de março de 1955, do Estado  
da Paraíba, que altera a tabela de Aposentadoria  
de Serventuário da Justiça e dá outras  
providências, por ter sido julgada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão  
definitiva de 30 de abril de 1957. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
Nº 364, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de  
publicação para a imediata discussão e votação da 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 29, de 
1960. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
redação que acaba de ser lida. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
 

PARECER 
Nº 284, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 30, 

de 1960. 
 
Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação  

Final (fl. anexa) do Projeto de Resolução  
nº 30, de 1960, de iniciativa do Senado  
Federal. 

Sala das Comissões, junho de 1960.  
– Padre Calazans, Presidente eventual.  
– Afonso Arinos, Relator. – Menezes  
Pimentel. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 284, DE 1960 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 30, 

de 1960. 
 
Faço saber que o Senado Federal  

aprovou e eu, nos têrmos do art. 47,  
letra p, do Regimento Interno, promulgo a  
seguinte. 

 
RESOLUÇÃO 
Nº   , DE 1960 

 
Suspende a execução do art. 6º da Lei 

Estadual nº 568, de 8 de outubro de 1951, da 
Paraíba. 

 
Art. 1º É suspensa a execução do art.  

6º da Lei nº 568, de 8 de.outubro de 1951,  
do Estado da Paraíba, que dispõe sôbre os 
Vencimentos da Magistratura e de cargos do  
Quadro único do Estado, declarado  
inconstitucional, por decisão definitiva do  
Supremo Tribunal Federal, em Acórdão de 11 de 
maio de 1954. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 365, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211 letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final, do Projeto de Resolução nº 30, de 1960. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
 

PARECER 
Nº 265, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 31, 

de 1960. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Resolução nº 31, de 1960, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, junho de 1960. – Padre 
Calazans, Presidente eventual. – Afonso Arinos, 
Relator. – Menezes Pimentel. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 265, DE 1960 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 31, 

de 1960. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e 

eu, nos têrmos do art. 
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47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte: 
 

RESOLUÇÃO 
Nº   , DE 1960 

 
Suspende a execução dos artigos  

3º, 4º, 5º, 8º, 7º da Lei número 777 e dos  
arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 779, de 28  
e 29 de dezembro de 1953, do Estado do  
Espírito Santo. 

 
Art. 1º É suspensa, por motivo de 

inconstitucionalidade declarada pelo, Supremo 
Tribunal Federal, em decisão definitiva  
de 19 de setembro de 1955, a execução dos  
arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 777, de  
28 de dezembro de 1953, do Estado do  
Espírito Santo, que cria os municípios de  
São Domingos, Vala de Souza e de Pancas  
e dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº  
779, de 29 de dezembro de 1953, do  
mesmo Estado, que fixa a divisão  
territorial do Estado, que vigoraria de 1º  
de janeiro de 1954 a 31 de dezembro  
de 1958. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 366, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315,  

do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação para a imediata discussão e votação da 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 31, de 
1960. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
 

PARECER 
Nº 266, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 32, 

de 1960. 
 
Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Resolução nº 32, de 1960, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das comissões, junho de 1960. – Padre 
Calazans, Presidente eventual. – Afonso Arinos, 
Relator. – Menezes Pimentel. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 266, de 1960 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 32, 

de 1960. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e 

eu, nos têrmos do art. 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

 
RESOLUÇÃO 

Nº 32, DE 1960 
 
Suspende a execução do Decreto-lei nº 

15.854, de 25 de abril de 1945 e da Lei nº 135, de 30 
de novembro de 1948. 

 
Art. 1º É suspensa a execução do Decreto-lei 

nº 15.854, de 25 de abril de 1945, do Estado do 
Espírito Santo, que extingue o impôsto sôbre 
exportação e dispõe a respeito do impôsto  
sôbre exploração agrícola e industrial e da 
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Lei nº 135, de 30 de novembro de 1948, do mesmo 
Estado, que introduz alterações no sistema Tributário 
do Estado, declarados inconstitucionais, em decisão 
definitiva de 3 de abril de 1956, pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 367, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 32, de 1960 – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
 

PARECER 
Nº 267, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 39, 

de 1960. 
 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Resolução nº 39, de 1960, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 6 de  
julho de 1960. – Padre Calazans, Presi- 
 

dente eventual. – Menezes Pimentel, Relator. – 
Afonso Arinos. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 267, de 1960 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 39, 

de 1960. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e 

eu, nos têrmos do art. 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte. 

 
RESOLUÇÃO 
Nº   , de 1960 

 
Suspende a execução da Lei nº 3.470, de 28 

de novembro de 1958. 
 
Art. 1º É suspensa, por motivo de 

inconstitucionalidade declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal, em decisão definitiva de 13 de 
janeiro de 1960, a execução da Lei nº 3.470, de 28 
de novembro de 1958, no que se refere à cobrança 
do Impôsto de Renda sôbre os vencimentos dos 
Magistrados. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 368, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão de votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 39, de 1960. 

Sala das Sessões, em 6 de  
julho de 1960. – Francisco Gallotti. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 

Redação Final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
 

PARECER 
Nº 268, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 44-54, (na Câmara, nº 4.268-A, de 
1954). 

 
Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação Final  

(fl. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo  
nº 44, de 1954, de origem da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, junho de 1960. – Padre 
Calazans, Presidente eventual. – Afonso Arinos, 
Relator. – Menezes Pimentel. 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 44, de 1954. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou e eu, Presidente do Senado Federal, nos 
têrmos do art. 77, § 1º, da Constituição Federal, 
promulgo o seguinte. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº   , de 1960 
 
Mantém a decisão do Tribunal de Contas 

denegatória do registro do contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Luiz Augusto Lima e sua 
mulher. 

 
Art. 1º É mantida a decisão do Tribunal  

de Contas, que negou registro ao contrato  
celebrado, em 4 de agôsto de 1952, entre o Mi- 
 

nistério da Agricultura e Luiz Augusto Lima e sua 
mulher, para execução de obras de irrigação, em 
cooperação. 

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

Senado Federal, junho de 1960. 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 369, DE 1960 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 
1954. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. (Pausa). 
Sôbre a mesa projetos de resolução que vão 

ser lidos pelo Sr. 1º Secretário. 
São lidos os seguintes: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 40, DE 1960 

 
Nomeia para o cargo vago de Oficial Auxiliar 

da Ata, padrão PL, Rosa Maria de Barros Carvalho 
Czajka. 
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O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeada nos têrmos do art. 

65, letra "c", item 2 do Regimento Interno, para o 
cargo vago de Oficial Auxiliar da Ata, padrão PL, 
Rosa Maria de Barros Carvalho Czajka. 

 
Justificação 

 
A Comissão Diretora apresenta à 

consideração do Plenário o nome da Senhora Rosa 
Maria de Barros Carvalho Czajka para preencher a 
vaga aberta com a desistência do Sr. Geraldo 
Magela de Mello Mourão, inicialmente proposto para 
o cargo acima referido. 

A Resolução nº 24, de 1960, ampliou o 
número de funcionários da Diretoria da Ata, criando, 
para êsse serviço quatro cargos de Oficial Auxiliar da 
Ata. Faltava, apenas, o preenchimento do presente 
cargo. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1960. – 
Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. – 
Novaes Filho. – Heribaldo Vieira. 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 41, DE 1960 
 
Nomeia Joffre Dias para o cargo vago de 

Guarda de Segurança. 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeado, de acordo com o. 

art. 85, letra "c", item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo vago de Guarda de Segurança, padrão PL-9, 
criado pela Resolução nº 24, de 1960, Joffre Dias. 

 
Justificação 

 
Tendo havido duas desistências de candidatos 

indicados para o preenchimento dos cargos criados 
pela Resolução 24, citada, vem esta Comissão 
indicar, para o preenchimento de um dos cargos 
vagos, o nome de Joffre Dias, apresentando, 
oportunamente, o segundo. 

Sala das Sessões, em 6 de julho  
de 1960. – Filinto Müller. – Cunha Mello.  
– Gilberto Marinho. – Novaes Filho. – Heribaldo 
Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Os dois projetos  
de resolução que acabais de ser lidos não  
dependem de apoiamento. São originários da 
Comissão que, regimentalmente, tem competência 
para sobre êles pronunciar-se, não dependem  
de parecer de outros órgão, técnicos. Serão  
incluídos na Ordem do Dia da próxima  
sessão. 

Tem a palavra o nobre Senador Miguel  
Couto. 

O SR. MIGUEL COUTO (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, nobres  
colegas. 

Em consideração e respeito à Câmara dos 
Deputados e aos meus pares no Senado Federal, 
em chegando a Brasília, após os lamentáveis 
acontecimentos da greve em Cabo Frio, venho à 
tribuna para responder ao ilustre Deputado 
Vasconcellos Tôrres. 

Êsse grande parlamentar, ávido em fazer  
seu cartaz político no meio operário do Estado  
do Rio, onde é candidato a Governador, 
inopinadamente, pretendeu agredir-me, explorando 
aquela greve, para incompatibilizar-me com  
os operários, aos quais devo dedicada  
colaboração nas minhas indústrias, mas  
que também me devem sem falsa modéstia – 
relevantes iniciativas e bons serviços. 

O órgão supremo da classe, o  
Conselho Sindical do Estado do Rio, que me 
acompanha de perto e assistiu a todo o  
meu govêrno, pode testemunhar o meu 
comportamento em relação aos trabalhadores  
e a bela obra social que mantenho no  
Município. 

Senhor Presidente, antes do mais,  
quero assegurar ao Deputado Vasconcellos  
Tôrres que jamais serei seu competidor.  
Pode S. Exa. tranqüilizar-se; não precisa per- 
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der-se em desatinos ridículos, com assertivas 
grosseiras que êle mesmo, de consciência, sabe 
serem inverídicas. 

Lamento, Senhor Presidente, a atitude 
precipitada, injusta e desprimorosa do brilhante 
Deputado que, embora Inteligente e culto, mostrou-
se um impulsivo, com lapsos de razão e desequilíbrio 
de atitudes. De S. Exa. recebi, durante meu govêrno, 
as mais eloqüentes manifestações públicas de 
aprêço, solidariedade e estima. Pelo seu talento, 
operosidade parlamentar e dedicação, que 
demonstrava em relação à minha pessoa, fi-lo, 
expontâneamente, e mesmo contra a vontade de 
alguns dirigentes de seu Partido, o meu Vice-Líder 
na Assembléia Legislativa do Estado do Rio. 

Não almejo, digo ao ilustre Deputado 
Vasconcellos Tôrres, voltar à governança do meu 
Estado. Já tive a suprema ventura de governar os 
fluminenses, dando-lhes o marítimo do que Deus me 
conferiu. Viveu a Velha Província, nesse período, 
dias serenos, prósperos e venturosos. Nos lares dos 
próprios adversários políticos, dormia-se 
tranqüilamente. Era constante preocupação do meu 
govêrno promover a paz dos espíritos e a felicidade 
do povo; havia uma consciência serena a velar pelos 
seus direitos, e todos confiavam. 

Ofereceu-me o povo a láurea do Senado 
Federal, com mandato de oito anos. Nesta  
alta representação popular da Nação, neste 
cenáculo, augusto, pretendo encerrar a minha  
vida pública. 

Minha eleição para o Senado Federal, 
combatida de maneira ostensiva pelos governos do 
Estado e da República, foi consagratória, de 
repercussão nacional. Ela expressa o alto julgamento 
do boníssimo povo fluminense. Não preciso de outra 
outorga para confortar-me e colocar-me acima da 
inveja de políticos ambiciosos. 

A verdade sôbre os homens públicos é 
revelada pelo seu passado. O currículo da minha 
vida está cheio de passagens em favor dos mais 
necessitados, quer como médico, industrial ou 
governador. Pergunto ao Senado: Pode ser 
acoimado de mesquinho, ou apegado aos 
transitórios bens materiais, quem sempre teve largos 
gestos de filantropia, com vultosas quantias doadas 
do seu patrimônio pessoal? 

Perdoe-me V. Exa., Sr. Presidente, a 
imodéstia de estar focalizando êsses fatos, mas o 
insólito ataque do Deputado Vasconcellos Tôrres, 
com tantas inverdades, a isso me obriga. 

Todos os trabalhadores fluminenses, 
especialmente os de nossas salinas, sabem que 
sempre tiveram o meu devotamento e estima. E é 
falsa a afirmativa leviana, de que a Companhia 
Salinas Perynas negasse férias e o devido salário 
aos seus operários. Sempre foram amigavelmente 
ajustados contratos e proventos. Na fazenda, todos 
de mim se aproximam com liberdade, sem pedir 
licença. Ainda no último Natal, as crianças 
receberam brinquedos e roupas, e cêrca de 
oitocentos mil cruzeiros foram distribuídos com os 
operários. Esta conduta, de todos é conhecida em 
Cabo Frio. Poucos dias antes de deflagar a greve, lá 
estive e nenhum descontentamento se manifestou. 
Como Governador, presidi a vários conclaves 
trabalhistas, recebendo eloqüentes provas de aprêço 
e reconhecimento. Agora mesmo, para enfrentar e 
decidir sôbre a greve em Cabo Frio, reuniram-se em 
meu escritório, todos os membros do Conselho 
Sindical do Estado do Rio, e prontamente nos 
entendemos. Tudo ficou solucionado 
satisfatòriamente, quando afastada a ação 
perturbadora do Secretário Wandyr Carvalho e do 
Prefeito de Cabo Frio, Edilson Duarte, ambos 
responsáveis pelas delongas da greve. 
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Poderia merecer tanto aprêço do alto comando 

Sindical do Estado do Rio se, porventura,  
fôsse eu tudo isso que me atribuiu, da tribuna da 
Câmara, o Deputado Vasconcellos Tôrres, na sua 
linguarada de candidato aturdido com a sua 
propaganda? 

O imperdoável, entretanto, é que S. Exa. 
conhece bem a tradição e a beleza do  
serviço de assistência ao trabalhador em nossas 
salinas. 

O Professor Miguel Couto, em 1927, antes  
de Getúlio Vargas, organizou na propriedade  
uma assistência médico-social e educacional 
modelares, igreja, escola primária, curso técnico 
profissional, pôsto médico, assistente social visitando 
lares, hospital na cidade, cooperativa de 
subsistência, caixa de aposentadoria para  
velhos e inválidos, mantida pela fazenda,  
casas confortáveis, clube, praça de esportes, 
camaradagem e alegria no viver. Religiosamente, 
mantivemos essa situação. 

Senhor Presidente, quero também esclarecer 
a questão da insalubridade no trabalho das salinas 
de Cabo Frio, que tanto alarde provocou. Para a 
Companhia Salinas Perynas, a taxa de insalubridade 
de 20% quase nada representa, porque, em nossas 
salinas, a colheita do sal é geralmente contratada por 
empreitada do serviço, tarefa onde o trabalhador fica 
à vontade, sem contrôle do salineiro, ganhando pelo 
volume de sal colhido e apresentado. O salário 
apurado fica sempre muito acima do estipulado em 
lei. Os demais trabalhadores permanentes nas 
salinas, os abridores e reguladores das águas, são 
relativamente poucos para cada salina, não pesando 
no volume do negócio, O uso das botas de borracha 
é geralmente repudiado pelos próprios 
trabalhadores. 

É óbvio, portanto, que não teríamos motivos 
para negar o acréscimo de 20% de insalubridade e 
 

outras pequenas reinvindicações, se nos tivessem 
sido elas reclamadas. 

Só agora, tive conhecimento de uma portaria 
do Ministro Parsifal Barroso, instituindo, em março de 
1958, a taxa de insalubridade de 20%, para 
trabalhadores permanentes nas salinas, pedida pelos 
operários do Norte do País, onde as condições 
climáticas são muito mais rudes. 

Senhor Presidente, é oportuno lembrar que 
amigo do trabalhador e patriota é aquêle que 
idealiza, estuda, cria e realiza, com riscos imensos, 
os empreendimentos de vulto, para o progresso  
e emancipação econômica da Nação, ensejando o 
trabalho, que assiste e conforta muitas famílias,  
e não o político demagogo, que apenas lhe  
explora os votos. Amigo do trabalhador é aquêle que 
cria, pela assistência social, um clima de 
compreensão e confiança, de respeito e estima 
recíprocos. 

Senhor Presidente, um conselho me permito 
fazer ao grande candidato à governança do Estado 
dó Rio – modere-se. Para governar e bem 
administrar, é preciso ter a consciência da alta 
investidura, austeridade, ponderação, equilíbrio. O 
povo hoje, analisa essas virtudes; exige serenidade, 
discernimento, correção de atitude, habilidade 
política, responsabilidade no trato dos assuntos 
públicos. A palavra oficial deve ser sempre 
verdadeira. 

O povo fluminense torna-se cada vez mais 
consciente do seu poderio, da sua fôrça decisória, 
através da cédula única, sistema que lhe conferiu 
integral independência. 

Espero que o nobre Deputado Vasconcellos 
Tôrres faça um bom exame de consciência. 

Senhor Presidente, pretendo, logo termine a 
campanha presidencial, que prende os parlamentares, 
convidar os nobres e estimados colegas do  
Senado a visitarem as modernas usinas de sal de 
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Cabo Frio, para um íntimo contacto com o viver de 
nossos trabalhadores. Estimo que nos dê a honra de 
sua companhia o Deputado Vasconcellos Torres 
para constatar "de visu" a imensa injustiça de suas 
acusações. 

Ao concluir, Senhor Presidente, meu discurso, 
desejo que fiquem registrados nos Anais alguns 
documentos e comentários da imprensa, 
comprobatórios da gravidade dos acontecimentos 
grevistas de Cabo Frio e da serenidade com que se 
conduziram os proprietários de salinas do meu 
Município. 

Devo sublinhar, finalmente, e o faço com 
satisfação cívica, a irrepreensível conduta das 
Fôrças do Exército, as quais, em poucas horas e 
sem nenhuma violência, estancaram a fonte de 
desassossêgo, agitação e insegurança, estimulados 
e explorados polìticamente pelo Prefeito Municipal 
Edilson Duarte e o Secretário do Trabalho, senhor 
Wandyr Carvalho. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR 
NO SEU DISCURSO 

 
Documento nº 1 

 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Sindical do 

Estado do Rio: 
Começo a notar com tristeza, e disto tomo a 

liberdade de alertar aos dignísimos membros dêsse 
Conselho, o propósito de certos setores de 
incompatibilizar-me com a nobre e laboriosa classe 
dos homens de trabalho do Estado do Rio,  
cujos direitos e altas virtudes sempre respeitei  
e cultivei através da minha longa vida pública.  
No cargo de Governador do Estado tive como  
uma constante de minha ação política e 
administrativa, prestigiar e amparar os trabalhadores 
fluminenses, propiciando-lhes em todo o Estado 
 

um clima de garantias e de perfeita  
compreensão e tranqüilidade. Como antigo  
industrial, nunca foi diferente o meu comportamento. 
Em nossas salinas, fomos os pioneiros da 
Assistência Social ao trabalhador em nossa  
terra. 

Espontâneamente atribuímos à classe,  
todo auxílio necessário ao bem-estar de suas 
famílias, pois sempre consideramos a higidez  
do homem e a justiça social como pontos 
primordiais ao bem da coletividade e ao 
progresso de nossa Pátria. Não posso, pois, 
permitir que sobrevindo as notórias e eventuais 
dificuldades da questão trabalhista nas salinas  
de Cabo Frio, sejam estas exploradas com 
objetivos políticos. Seria admitir o rompimento  
de um longo passado de harmoniosas relações. 
Sempre estivemos e estamos prontos a  
examinar, num clima de confraternização, 
cumprindo as reivindicações consideradas  
justas pelos órgãos competentes da Justiça  
do Trabalho. Atenciosas saudações. – Miguel 
Couto. 

 
Documento nº 2 

 
"Rio de Janeiro, 27 de junho de 1960. 
Eminente Desembargador Presidente Dr. 

Celso Lanna: 
Atenciosas saudações. 
Como protesto contra o clima de  

agitação criado contra a Administração de  
nossas salinas em Cabo Frio, ostensivamente 
estimulado pelo Prefeito Sr. Edilson Duarte  
e que culminou numa situação de 
constrangimento, ameaças e insegurança – a 
Diretoria da Companhia Salinas Perynas, com 
sede no Rio de Janeiro, se negou a comparecer 
ao edifício da Câmara Municipal para ali examinar 
e discutir a greve inédita, ilegal e intem- 
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pestiva que fôra deflagrada, pois nenhum aumento 
salarial ou concessão de vantagens havia sido antes 
reclamado oficialmente ou solicitado pelos operários. 
As reinvidicações apresentadas sòmente foram 
conhecidas pelos empregadores vários dias após a 
eclosão dessa verdadeira insurreição, a zero hora do 
dia 1º de junho. 

Desde o dia 4 do corrente, entretanto, vinha 
a Companhia Salinas Perynas, solicitando ao Sr. 
Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio 
que promovesse, como determina a lei, o dissídio 
coletivo, a fim de que, perante um órgão 
competente e sereno, pudéssemos parlamentar 
diretamente com os nossos velhos servidores, sem 
a presença de agitadores e de influências 
políticas. 

O intento manifesto do Sr. Prefeito Edilson 
Duarte era o de intimidar e coagir os salineiros a 
aceitarem condições exorbitantes, para o efeito de 
lograr uma vitória política, com a qual teria motivos 
demagógicos para se engrandecer junto ao 
operariado, com inegáveis reflexos em todo o 
Estado. 

Para comprovar a preocupação da autoridade 
local em prestigiar e explorar os grevistas e os 
estranhos agitadores, o comando da greve foi 
instalado no prédio do antigo Grupo Escolar 
Francisco Sá, próprio estadual, com o conhecimento 
do Secretário de Govêrno Sr. Wandyr Carvalho, e de 
onde possantes alto-falantes dirigiam o movimento  
e viaturas oficiais saíam conduzindo grevistas a 
exigir salvo-condutos de trânsito, inclusive para 
médicos. 

Êsses fatos, amplamente  
divulgados, foram também comprova- 
 

dos pelo alto comando das fôrças do Exército que, em 
poucas horas e sem o menor ato de violência, 
restabeleceram a ordem e o respeito às leis em Cabo 
Frio, verificando-se de pronto a volta espontânea ao 
trabalho de grande parte dos grevistas, exportando-se 
no mesmo dia vultosas quantidades de sal. 

Persistindo os motivos de incompreensão, e 
para evitar explorações políticas, deliberadamente 
me afastei das negociações, dando aos demais 
Diretores da Companhia Salinas Perynas todo o 
encargo de resolverem o problema. 

Todavia, sábado último, dia 26, diante do forte 
impasse nos entendimentos finais que se realizam 
sob a doura Presidência de V. Exa. fui procurado, em 
meu escritório, por Diretores do Conselho Sindical do 
Estado do Rio, supremo órgão das classes 
sindicalizadas – que prudentemente procura colocar 
o trabalhador acima das explorações político-
partidárias – e com êles mantivemos longa, amigável 
e proveitosa palestra. 

Muitos dêsses Conselheiros assistiram, de 
perto, durante todo o meu Govêrno, ao ambiente de 
paz e tranqüilidade social de que desfrutava o 
Estado. Participaram, inclusive de muitos dissídios, 
sempre resolvidos satisfatòriamente, em clima de 
serenidade, respeito e compreensão. 

Diante do apêlo e das ponderações que então 
me dirigiu o Conselho, integrado de amigos, prometi 
intervir no sentido de solucionar a greve nas salinas 
de Cabo Frio. 

Diligenciei ontem, domingo, junto à Diretoria 
da Companhia Salinas Perynas e outros colegas 
salineiros, procurando vencer as justas resistências 
de ordem disciplinar e financeira. 

Quanto à Companhia Salinas Perynas, 
obtive que me dessem liberdade de ação,  
sem prejuízo para o patrimônio da Emprêsa. 
Entendido ficou que as resoluções já acei- 
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tas no Tribunal por ambas as partes, ficam 
confirmadas. 

Persistindo as dificuldades, quanto à ação 
disciplinar em relação aos chefes grevistas, resolvi, 
então, levar a solução para a única solução cabível no 
caso: anistiar, como Presidente da Companhia Salinas 
Perynas, e por antecipação, todos os grevistas 
envolvidos nos acontecimentos, tendo em conta, tratar-
se de velhos servidores momentâneamente desviados 
e pressionados por agitadores estranhos, sob influência 
política. 

Inspirado também, nos luminosos exemplos e 
no boníssimo coração do Patrono da Companhia 
Salinas Perynas, o Professor Miguel Couto, resolvi 
ficar pessoalmente com o encargo de pagar aos 
faltosos os dias de greve, utilizando-me de recursos 
usufruídos da venda do meu loteamento ao Club 
Militar, na Praia de Cabo Frio. Embora, com justiça, 
não coubesse pagamento a grevistas, em grave falta 
disciplinar, fui movido, no caso, pelo lado sentimental, 
social e humano, preferindo não prejudicar famílias 
que vivem rigorosamente do salário mensal de seus 
chefes. 

Sanadas essas duas únicas dificuldades 
suscitadas, está a greve pràticamente solucionada, 
se os demais colegas salineiros estiverem  
acordes". 

Atenciosamente, Miguel Couto Filho". 
 

"VERDADEIRA OPERAÇÃO DE GUERRA PARA 
DEBELAR O SOVIETE DE CABO FRIO 

 
Cabo Frio, 17 (Dos enviados especiais  

de "O Globo") – Com a chegada ontem de manhã 
de cêrca de dois mil soldados do 3º Regimento  
de Infantaria, sediado em São Gonçalo, e do 
Regimento Escola de Infantaria, da Vila Militar,  
foi inteiramente restabelecida a ordem em Cabo 
Frio. A cidade, como o "O Globo" noticiou 
 

ontem, estava desde o dia 1º à mercê de um grupo 
de agitadores que comandava a greve dos 
trabalhadores de salinas. Foram tantos os abusos 
cometidos, ante a omissão da fôrça policial do 
Estado para aqui destacada desde o dia da eclosão 
da greve, que o próprio Governador Roberto Silveira 
concordou com a intervenção federal. Normalizou-se 
a situação na cidade, com a prisão de cêrca de 80 
grevistas, que, por conta e risco do chamado 
comando de greve, praticavam tôda sorte de 
arbitrariedades, chegando ao cúmulo de bloquear as 
estradas que conduzem à salina e a principal via de 
acesso à cidade, a pretexto ide impedir que a greve 
fôsse furada. Os principais responsáveis por essas 
violências, José Neto do vale, Presidente do 
Sindicato de Indústrias Químicas, Aldir José de 
Sousa, AItamiro Inácio de Oliveira, Nelson Gomes de 
Gouveia, José Ciro Marques de Almeida, Benedito 
Francisco Mendes, Wilson Lobato Nunes e o 
advogado Pedro Maia, desapareceram com a 
chegada da fôrça federal. 

 
AÇÃO FULMINANTE 

 
As fôrças militares comandadas pelo 

Coronel Luís França, antigo diretor da Divisão de 
Polícia Política, chegaram a Cabo Frio por volta 
das 6,30 horas de ontem. Antes de entrar com 
seus comandados na cidade, o Coronel ocupou a 
ponte de acesso a Cabo Frio, mantida até então 
sob vigilância de piquêtes de grevistas. Os 
componentes dêsse piquête foram logo presos, 
desecandeando-se, então, a operação fulminante 
que colheu os grevistas de surprêsa, na sede do 
antigo Grupo Escolar Francisco Sá, onde se 
instalara o chamado Comando de Greve. Ali, nas 
ruas do centro da cidade e nas estradas que levam 
às salinas, ocorreram outras prisões. Menos  
de uma hora depois da chegada da fôrça 
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regular, os grevistas já tinham perdido o comando da 
cidade, que pràticamente vinham mantendo há 16 
dias, pois as tropas da Polícia Militar do Estado 
limitavam sua ação à guarda das duas usinas 
principais e das casas de diretores e gerentes de 
salinas. Restabelecida a ordem, essas mesmas 
fôrças passaram para o Comando do Coronel Luís 
França e tiveram missões definidas: ocuparam o 
Grupo Escolar tomado aos grevistas, os pontos 
estratégicos da cidade, a Companhia Telefônica, as 
usinas elétricas, o pôrto e o serviço de 
abastecimento de água. 

 
A AÇÃO DOS GREVISTAS 

 
Antes da chegada das tropas do Exército, 

Cabo Frio estava entregue ao capricho de 
agitadores, que desde o dia 1º faziam na cidade o 
que bem entendiam. Nesse dia, acabou a greve dos 
três mil trabalhadores da Companhia Nacional de 
Álcalis e começou a de salinas, articulado por cinco 
sindicatos: de extração do sal, de produtos químicos, 
dos arrumadores, da estiva e da resistência. A rigor, 
só os dois primeiros estão ligados às atividades 
salineiras. A principio, as reuniões eram feitas na 
sede do Sindicato dos Trabalhadores na Extração do 
Sal, mas, como a sala é muito pequena, o Prefeito 
da cidade, Sr. Edilson Lopes Moreira Duarte, do 
P.T.B., cedeu o próprio municipal, onde funcionou 
até bem pouco o Grupo Escolar Francisco Sá. Lá se 
instalou o Comando de Greve, que passou a dominar 
todo o movimento. Dali saíam piquêtes para as 
salinas e ordens sôbre como deveriam agir os 
grevistas com os companheiros que se 
dispussessem a trabalhar. Muitos dêsses eram 
arrastados de locais distantes para ouvir 
advertências dos articuladores da greve e não 
poucos, segundo constatou o Coronel Luís França, 
chegaram a sofrer sérias ameaças de violência 
física. 

SALVO-CONDUTO ATÉ PARA OFICIAL DA 
POLÍCIA MILITAR 

 
Era de tal ordem o domínio exercido pelo 

Comando de Greve que foi instituído até salvo-
conduto para as pessoas que pretendessem andar 
em determinados lugares. Ontem, O Globo já 
publicou alguns dêles, e o Comandante da fôrça de 
ocupação conseguiu apreender vários outros. Pelo 
que se soube ontem, até um oficial da Polícia Militar, 
o Tenente Hélio Ferreira teve seus passes 
embargados pelos grevistas. O tenente ia num jipe 
levar comida para alguns soldados destacados numa 
salina, mas os componentes de um piquete não o 
deixaram passar. Exigiram salvo-conduto, o tenente 
não tinha e foi obrigado a voltar e dirigir-se ao 
Comando de Greve para apanhar a ordem de livre 
trânsito. Só assim conseguiu chegar até onde queria. 
Êsse episódio estava sendo abertamente comentado 
nas ruas da cidade e chegou ao conhecimento do 
Coronel França que no entanto até ontem, à noite, 
ainda não tinha conseguido conversar a respeito com 
o oficial para saber se houve realmente o que se 
dizia. 

 
OCUPARAM O PÔRTO 

 
A melhor prova de que os grevistas estavam 

com absoluto domínio da cidade está no fato de 
terem eles chegado ao cúmulo de ocupar o pôrto de 
Cabo Frio, cujos portões foram bloqueados com 
cordões de isolamento. O Capitão dos Portos, 
Comandante Francisco Balaio de Sousa, disse à 
reportagem de O Globo que os piquetes chegaram a 
impedir sua entrada e obrigaram a guarnição de um 
navio mercante a permanecer a bordo. Não deixaram 
ninguém descer. Quando foi interceptado na entrada, 
protestou, sem nenhum resultado. Procurou 
entender-se com o delegado de Polícia da  
cidade, mas isso também não adiantou. Comu- 
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nicou-se então, com seus superiores e, por 
determinação dêsses, foi procurar o Comandante da 
Fôrça Policial, sendo afinal os grevistas afastados do 
pôrto. 

 
INTERCEPTARAM O MÉDICO 

 
Muita gente, em Cabo Frio, foi interceptada 

nas ruas pelos piquêtes de greve. O médico Paulo 
Silva, Diretor do hospital da cidade, estava 
mostrando uns terrenos a alguns amigos, quando 
chegaram os grevistas e perguntaram se tinha salvo-
conduto para andar de carro no lugar em que estava. 
Ante a sua resposta negativa, exigiram que êle fôsse 
entender-se com o Comando de Greve. 

– Achei aquilo tudo muito estranho – conta o 
médico – e respondi que não ia procurar ninguém, 
Não trabalhava em salinas, não tinha nada com a 
greve e não via motivos, portanto, para submeter-me 
a exigência dessa natureza. Em última análise, êles 
é que precisavam de permissão, pois estavam em 
minha propriedade. Disse-lhes isto, mas um dêles 
insistiu; não me deixaria prosseguir, uma vez que 
tinha ordens de não deixar ninguém passar naquele 
lugar sem permissão dos dirigentes grevistas. Diante 
dessa atitude insolente, respondi com energia que 
iria entender-me com o Juiz de Direito da cidade, 
única autoridade que, naquela situação, poderia 
embargar-me os passos. Diante de minha reação, os 
outros componentes do piquête parece que 
entenderam a gravidade da situação e convenceram 
o companheiro recalcitrante de que deveria me 
deixar em paz. 

 
MANDAVAM EM TUDO 

 
Mas não foi só desta vez – prosseguiu – que 

me via às voltas com exigências absurdas dos 
grevistas. Tenho comigo algumas papeletas que êles 
mandavam com pessoas que precisavam de 
socorros médicos. Isso não aconteceu apenas 
 

comigo, mas também com vários outros colegas. O 
tal Comando de Greve mandava memorandos 
pedindo que atendêssemos o grevista ou pessoa da 
família, sem qualquer explicação. Os bilhetes eram 
geralmente, sumários, mas tinham uma porção de 
assinaturas. Por coincidência, um dos 
"recomendados" é meu velho conhecido e com êsse 
conversei mais detidamente do que com os outros. 
Embora já soubesse, perguntei de quem partia a 
"ordem" para atendê-lo e o coitado respondeu 
inocentemente: 

– É do Comando. 
 

USAVAM VIATURAS DA POLÍCIA 
 

Outra informação que está sendo investigada 
pelo Coronel Luís França é de que muitos piquêtes 
de greve utilizavam inclusive viaturas da Polícia e até 
o jipe da Usina Perynas, pôsto à disposição das 
autoridades. O Sr. Omar Fontoura, gerente industrial 
da emprêsa, soube dessa irregularidade por um 
empregado e foi queixar-se ante o responsável pelo 
policiamento. Ameaçou inclusive tomar a viatura. A 
autoridade a quem procurou para pedir providências 
contra o abuso negou o fato, que foi no entanto 
confirmado por um diretor da Perynas. Êsse diretor 
viajou no ônibus da Polícia Militar da usina para  
a cidade, junto com seis componentes de um 
piquête. 

 
GREVE FINANCIADA 

 
Sabe-se também que a greve está sendo 

inlusive financiada por grupos. Em geral, as 
substituições de piquêtes nos "postos" determinados 
pelos articuladores do movimento eram feitas em 
caminhões alugados a bons preços. A maioria dos 
motoristas recebia os pagamentos na hora, mas 
alguns concordaram em receber depois, sendo que 
só a um dêles, os responsáveis pela greve estão 
devendo 14 mil cruzeiros. 
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CAMPANHA FINANCEIRA 
 

Outro fato incontestável é a participação ativa de 
trabalhadores da Companhia Nacional de Álcalis no 
movimento. A maioria dos dirigentes pertence, aliás, a 
essa emprêsa. Segundo se sabe, êles estão inclusive 
fazendo campanha financeira na companhia. 
Chegaram até a anunciar que até o princípio da 
semana já terão conseguido levantar perto de um 
milhão de cruzeiros para ajudar na manutenção dos 
trabalhadores em greve e atender a outras despesas. 

 
GRUPO DA TOALHA 

 
Os grevistas tinham ordens do Comando de 

Greve para "dar pôsto" a noite inteira, principalmente 
nas estradas de acesso às salinas. Como fazia muito 
frio e o sereno era muito Intenso, protegiam-se com 
cobertores e toalhas na cabeça. Passaram a ser 
chamados, então, de "grupo da toalha" ou "beduínos". 

 
DANOS ELEVADOS 

 
Com a chegada da fôrça federal, iniciou-se 

ontem o levantamento dos danos causados às 
salinas pelos piquêtes de greve. Muito embora êsse 
trabalho esteja pràticamente no início, já se sabe que 
os prejuízos são bastante elevados. Muitos salineiros 
ouvidos pela reportagem de O Globo informaram 
que, se a situação perdurar, a safra de sal do Estado 
do Rio estará sèriamente ameaçada, com graves 
repercussões na economia do Estado, que tem no 
pagamento de impostos decorrentes da exportação, 
uma grande fonte de renda. 

 
EXIGÊNCIAS ABSURDAS 

 
Os proprietários de salinas estão 

considerando absurdas as exigências feitas  
em nome dos trabalhadores. A Companhia 
Salinas Perynas, que tem cêrca de 400 empre- 
 

gados, por exemplo, se atendesse a tôdas as 
reivindicações, sofreria um aumento anual de 27 
milhões de cruzeiros em sua fôlha de pagamento. O 
gerente industrial da emprêsa, engenheiro Omar 
Fontoura, disse estar absolutamente convencido de 
que a maioria dos trabalhadores nem sabe por que 
está fazendo greve. 

– Os dirigentes do movimento – afirmou 
conhecidos agitadores, em sua grande maioria, 
estão enganando essa gente. Basta dizer que êles 
pleiteiam nada mais nada menos do que taxa de 
insalubridade na razão de 20 por cento sôbre o 
salário-mínimo da região, que é de 5.400 cruzeiros, 
aumento salarial de 2.500, 3.500 e 4 mil cruzeiros, 
tudo com pagamento de atrasados, sendo que a 
insalubridade, não sei por que motivo, a partir de 14 
de março de 1958 e o aumento salarial puro e 
simples, a partir de março do corrente. Todo mundo 
sabe que êles estão pleiteando isso, mesmo porque 
numa das reuniões feitas para discutir o assunto, 
chegaram a apresentar a proposta por escrito. Não 
obstante, êles andaram dizendo a muitos jornais 
que estão pleiteando apenas 10 por cento de 
aumento. Como se isso não bastasse para 
evidenciar má-fé, a grande maioria dos 
trabalhadores com os quais tenho falado pensa que 
a greve está sendo feita por causa do pagamento 
de insalubridade. 

 
ACÔRDO EM SEPARADO 

 
Uma das emprêsas salineiras, a Salina Vista 

Alegre, do espólio do Sr. Adalberto da Silva Pôrto fêz 
acôrdo em separado com seus empregados, 
aceitando tôdas as exigências do Comando de 
Greve, relativas ao pagamento de insalubridade e ao 
aumento salarial. Comprometeu-se a pagar os 
atrasados da insalubridade em duas cotas iguais até 
o dia 30 do próximo mês e os do aumento salarial 
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a partir de março, até o fim dêste mês. Comprometeu-
se igualmente em fornecer equipamentos de borracha 
para o trabalho nas salinas, a não punir os 
trabalhadores grevistas e a consentir na participação 
do Sindicato dos Arrumadores nos serviços de carga 
e descarga de caminhões em seus armazéns. Essa 
última cláusula significa que os serviços até agora 
feitos por empregados da salina, serão atribuídos a 
estivadores sem qualquer vinculação com a emprêsa, 
escolhidos livremente pelo sindicato, a cuja orientação 
terão de obedecer. Essa cláusula, como tôdas as 
demais, consta da proposta feita a todos os salineiros 
e não foi sequer considerada, uma vez que sua 
aceitação obrigaria as emprêsas a demitir seus 
empregados de armazéns. 

 
A PALAVRA DO GOVERNADOR 

 
O Governador Roberto Silveira confirmou 

ontem à nossa reportagem haver concordado com a 
entrega às fôrças federais da responsabilidade pela 
manutenção da ordem pública na região de Cabo 
Frio. 

O Governador fluminense disse-nos que acedeu 
em face da suspeição levantada pelos salineiros, em 
memorial entregue ao Ministro da Justiça, de que o 
Govêrno do Estado estaria agindo incorretamente no 
episódio. No entanto, a Policia Estadual, afirmou o 
Governador, vinha assegurando a ordem na região, 
não obstante escape às suas atribuições, forçar os 
grevistas a trabalhar. Assim, não teve dúvida alguma 
em concordar com o, pedido do Ministro da Justiça. 

 
TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

 
O Diretor do Departamento Nacional do 

Trabalho, Sr. Alírio Sales Coelho, manifestou à nossa 
reportagem a esperança de uma breve solução para  
o dissídio que lavra entre os proprietários e empre- 
 

gados em salinas. Segundo informação que recebeu 
ontem do Delegado do Trabalho do Estado do Rio, 
que se acha no local, o movimento desenvolve-se 
pacificamente enquanto êle procura conciliar as 
partes em litígio". 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Taciano de Mello orador inscrito. 

O SR. TACIANO DE MELLO (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente e Srs. Senadores. 

O dia 24 de junho de 1960, foi de tristeza, de 
dor e de angústia para a nossa Pátria, e, a côr do 
luto, mais uma vez toldou os céus da Guanabara 
quando o PP-YRB da REAL, naquela sexta-feira 
trágica, caiu, causando a morte de 55 pessoas que 
nêle viajavam. 

Foi assim, abruptamente, que perdeu a vida 
aos 45 anos de idade, apenas, o meu Suplentes, 
Sócrates Mardocheu Diniz. Para mim ao trágico do 
inesperado acontecimento, juntou-se a angústia da 
incerteza de seu prematuro desaparecimento, visto 
como, restava-nos a esperança de que não 
houvesse embarcado na fatídica nave, como outros 
desistentes de última hora. Mas, infelizmente, a 
confirmação veio, dolorosa e fria, depois de dias de 
expectativa cheios de sofrimento, para a sua família 
e seus amigos. Anápolis, onde residia, ficou 
suspensa na dor por todo o tempo decorrido em 
busca de seu corpo, que, afinal descansa na sua 
terra adotiva e de seus filhos, terra goiana que amou 
e serviu. 

Sócrates era de nascimento mineiro  
de Curvelo. Foi funcionário do Banco de Crédito  
Real no Rio, Belo Horizonte, Bicas, Itaperuna, 
Cachoeiro do Itapemerim, Araguari, Ipameri, Rio 
Branco, Bom Jesus de Itabapoana e finalmente em 
Anápolis. 

Foi Diretor do Banco Comercial  
de Goiás, Presidente da Associação  
Rural de Anápolis, membro da Di- 
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retoria de várias entidades, como o Lions, o  
Rotary e o Club Recreativo. Foi Prefeito do 
Município. Fazendeiro, comerciante e industrial; 
mantinha uma atividade constante, que o tornava 
uma das pessoas mais em evidência em sua 
cidade. 

A estima e a consideração que desfrutava 
ficou evidenciada na série de homenagens póstumas 
que lhe foram prestadas. O Prefeito Municipal 
decretou luto oficial na Municipalidade por três dias. 
O comércio e a indústria fecharam suas portas; as 
atividades sociais foram suspensas; as escolas não 
deram aulas; as estações de rádio suspenderam ou 
modificaram seus programas e os estabelecimentos 
bancários, bem como o fôro, suspenderam os seus 
trabalhos". 

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

O SR. TACIANO DE MELLO: – Pois não. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Associo-me às 

justas homenagens que V. Exa. presta, ao Senador 
Sócrates Mardocheu Diniz, indiscutivelmente um 
dos pioneiros do engrandecimento de Anápolis. 
Fiquei penalizado com o seu falecimento porque 
nos tornamos grandes amigos, desde o momento 
em que chegou ao nosso Estado, trazendo idéias 
novas e construtivas. Fundou, como V. Exa. acaba 
de afirmar, uma série de clubes sociais, 
companhias e bancos. Enfim, colaborou de maneira 
ativa no progresso e no engrandecimento não só de 
Anápolis, e outras cidades em todo o Estado de 
Goiás, como no desenvolvimento do Brasil Central. 
Faço êste pronunciamento também em nome  
do meu Partido, principalmente da Seção de Goiás, 
da qual foi grande cooperador, como homem 
evoluído, o nosso querido Sócrates Mardocheu 
Diniz. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Incorporo ao 
meu discurso o aparte de V. Exa., como homenagem 
real, brilhante e de valor àquele que desapareceu. 
(Lê). 

"Todo o povo anapolino, compungido, 
manifestou de um modo ou outro sua dor pelo 
passamento do grande homem público". 

Deixa viúva Dona Maria Vaz Diniz e os 
seguintes filhos: Marcos, Tânia, Mardocheu, Lais e 
Angela. A sua família e ao povo de Goiás, o voto de 
pesar do Partido Social Democrático, deixo aqui 
nestas singelas palavras. Era o que tinha a dizer. 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Caiado de Castro, inscrito para esta 
oportunidade. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Senhor 
Presidente, desejo que minhas palavras não sejam 
interpretadas como censura a Brasília ou à Mesa do 
Senado. 

Tenho ouvido neste recinto, em várias 
reuniões, que tudo está normal, côr de rosa e que 
recebemos, diàriamente, em casa, o Diário do 
Congresso Nacional. Eu, porém, até hoje, dois 
meses e meio depois de inaugurada Brasília e 
residindo nesta cidade, nunca o recebi. 

Indagando de várias fontes porque isso se 
dava comigo, quando meu particular amigo, o nobre 
Senador Coimbra Bueno, declara que recebe 
diàriamente, o nosso jornal, fui informado de que há 
qualquer desentendimento com os encarregados da 
distribuição da Câmara, que não estão sendo 
suficientemente gratificados. 

Não sei até onde vai essa noticia, que 
recebi na portaria do Senado, mas, o que  
desejo é comunicar à Casa que nunca recebi,  
em Brasília, o Diário Oficial nem o Diário 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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do Congresso Nacional e, ainda, uma vez, Sr. 
Presidente, abusando da bondade de V. Exa., pedir 
providências. 

O segundo assunto, que me traz à tribuna, é 
mais delicado. 

Na sessão ordinária de ontem, votamos um 
Projeto de Resolução da Comissão Diretora, em que, 
por meio de requerimento de destaque, era retirado o 
nome de candidato funcionário, sob a alegação de 
que êle havia desistido do emprêgo. 

V. Exa., Sr. Presidente, me conhece há mais 
de quarenta anos, sabe que sou homem de atitudes 
e que costumo assumir integral responsabilidades de 
meus atos. Dirigi à Mesa, sôbre o assunto, uma carta 
reservada e o fiz após receber mais de cem 
telegramas, de todos os pontos do Brasil, pedindo 
que me interessasse junto à Comissão Diretora, por 
êsse caso. 

Em condições semelhantes estiveram vários 
outros Senadores. Ainda agora, um nobre Senador 
recebeu, do Estado de Pernambuco, uma carta séria, 
muito grave, sôbre o mesmo assunto. 

Desejo comunicar à Mesa e ao Plenário que 
não conheço a pessoa interessada; não tenho contra 
ela nenhum sentimento de animosidade. 

Enfileirei-me entre os meus companheiros de 
sofrimento, entre aquêles que me acompanharam na 
guerra e os que morreram obedecendo a ordens que 
dei, a fim de concorrer de uma forma insignificante, 
porém sincera, para a vitória de nossa causa. E, 
"pracinha" que sou, honrado com o titulo de Pracinha 
Número Um do Regimento Sampaio, o legendário 
Regimento que já deu ao Brasil as duas maiores 
vitórias de sua história militar – a Batalha de Tuiuti e 
a de Monte Castelo – honrado com o título de 
Pracinha Número Um, vi-me na dura contingência de 
escrever essa carta à Mesa, pedindo apenas fôsse o 
assunto sindicado e perfeitamente esclarecido. Pela 
 

resposta que recebi do nobre Sr. Primeiro Secretário, 
então na Presidência da Comissão Diretora, acho 
que foi muito bem solucionado. Não tenho objeção a 
fazer, apenas, Sr. Presidente, receio que amanhã, 
mudando os membros da Mesa, possa êsse 
candidato ser nomeado para o Senado, sem que 
sejam apuradas as causas. Por isso, eu desejo fique 
consignado que escrevi essa carta à Mesa, pedindo 
providências sôbre o assunto, transmitindo o que me 
fôra solicitado de todos os pontos do Brasil, em mais 
de uma centena de telegramas, semelhantes aos 
que foram, também, endereçados aos Srs. Líderes 
das várias Bancadas. 

Quero, Sr. Presidente, fique bem definido que 
pedi providência à Mesa e que a Mesa atendeu. 
Estou satisfeito. Minhas palavras são, portanto: 
primeiro para definir responsabilidade, ressalvando 
que, de fato, escrevi uma carta à Comissão Diretora 
nesse sentido; segundo, para que, por um processo 
qualquer – ignoro qual seja – fique consignado que a 
carta foi escrita à Mesa, e que esta recebeu 
telegramas semelhantes ao que eu recebi, para que 
amanhã, quando se modificar a Direção da Casa, 
não haja hipótese daquele cidadão ser nomeado 
para o Senado, sem o exame da sua vida pregressa. 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente, 
ressaltando que a solução dada pela Mesa satisfaz 
nossos objetivos. 

Mais uma vez, peço que constem tôdas as 
circunstâncias que referi, isto é, que aquela pessoa 
disistiu da nomeação, quer escreveu uma carta à 
Mesa nesse sentido, mas que a Mesa por sua vez 
recebeu inúmeros telegramas, como eu, sôbre o 
assunto e que fui intermediário de uma conferência 
de três Generais do Exército com o nobre Líder da 
Maioria, para tratarmos do caso. 

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Quanto à primeira 
observação feita pelo nobre Senador Caiado de 
Castro, a Mesa tomará providências para que lhe 
sejam encaminhados o "Diário do Congresso" e o 
"Diário Oficial". 

Quanto à segunda parte do seu discurso, a 
Mesa não poderia determinar a sindicância, por que 
tão logo a pessoa referida teve conhecimento do 
fato, solicitou não fôsse seu nome incluído na 
relação dos indicados para nomeação. 

Entretanto, o discurso de V. Exa. ficará 
registrado nos Anais do Senado. 

Atendendo à solicitação do Sr. Presidente da 
Comissão de Redação, a Mesa designa os Senhores 
Senadores Antônio Baltar e Jarbas Maranhão para 
substituírem, respectivamente, os Senhores 
Senadores Argemiro de Figueiredo e Sebastião 
Archer, na referida Comissão. 

De conformidade com o que dispõe o 
Regimento, deve ser submetido, agora, à 
consideração da Casa, o expediente relativo à 
concessão de licença ao Vice-Presidente da 
República, para se ausentar do País. 

A matéria foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Relações Exteriores. 

Peço o Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Sr. Presidente, 
designo o nobre Senador Ruy Carneiro para emitir 
parecer em nome da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
Senador Ruy Carneiro, Relator da matéria. 

O SR. RUY CARNEIRO (lê o seguinte 
parecer): – Sr. Presidente, o Senhor Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República,  
através do Oficio nº 1.674, de 6 de julho de 1960, 
comunica a esta Casa, para os fins constitucionais 
 

e regimentais, que o Senhor Presidente da 
República, designou o Senhor João Belchior 
Marques Goulart, Vice-Presidente da República, para 
chefiar a Delegação do Brasil à XXX Sessão do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, a 
realizar-se em Genebra, de 5 do corrente mês a 6 de 
agôsto próximo, e para acompanhar o Senhor 
Presidente da República em sua próxima viagem, já 
autorizada pelo Poder Legislativo, às Repúblicas da 
Argentina, Chile e Uruguai. 

Na forma do art. 66, item 7, da Constituição 
Federal, compete ao Congresso Nacional, com 
exclusividade, autorizar o Presidente e Vice-
Presidente da República a se ausentarem do País. 

Isto pôsto, atento aos têrmos do citado Ofício, 
esta Comissão opina; sob o ponto de vista 
constitucional, pela concessão da licença em aprêço 
para o que apresenta o seguinte: 

 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
 

Autoriza o Vice-Presidente da República a 
ausentar-se do território nacional. 

 
Art. 1º É concedida autorização ao Vice-

Presidente da República, Doutor João Belchior 
Marques Goulart, para ausentar-se do território 
nacional por duas vêzes: uma, para chefiar  
Delegação do Brasil à XXX Sessão do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas, a realizar-
se em Genebra; outra, para acompanhar o 
Presidente da República, em sua viagem às 
Repúblicas da Argentina, Chile e Uruguai. 

Art. 2º Êste decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço o parecer da 
douta Comissão de Relações Exteriores. 
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O SR. AFONSO ARINOS: – Designo o nobre 
Senador Lourival Fontes para proferir o parecer da 
Comissão. 

O SR. LOURIVAL FONTES (lê o seguinte 
parecer): – Sr. Presidente, de iniciativa da douta 
Comissão de Constituição e Justiça, o presente 
Projeto de Decreto Legislativo concede permissão ao 
Senhor João Belchior Marques Goulart, Vice-
Presidente da República, para ausentar-se do 
território nacional, por duas vêzes, sendo uma na 
qualidade de chefe da Delegação Brasileira à XXX 
Sessão do Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas, a realizar-se de 5 do corrente a 6 de 
agôsto próximo, em Genebra, e outra para 
acompanhar o Sr. Presidente da República em sua 
visita às Repúblicas da Argentina, do Uruguai e do 
Chile. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça, 
atendendo à comunicação da Presidência da 
República, formulou, dentro dos limites de sua 
competência regimental, e de acôrdo com as 
exigências constitucionais, a proposição em exame. 

No que diz respeito ao mérito da matéria, 
parece-nos oportuno assinalar que a escolha do Sr. 
Vice-Presidente da República para a Delegação do 
Brasil à XXX Sessão do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas demonstra o interêsse do 
Chefe do Govêrno em prestigiar aquela Reunião, de 
tão alto sentido para o nosso País e para o mundo. 

Não menos significativo, sob vários aspectos, 
se nos afigura, também, a participação do Sr. Vice-
Presidente da República na visita oficial do Senhor 
Presidente da República à Argentina, Uruguai e 
Chile. 

Assim, nada tendo a opor ao projeto, 
opinamos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE: – Em  
discussão o Projeto de Decreto Le- 
 

gislativo nº 6, de 1960, apresentado no Parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. AFONSO ARINOS (para encaminhar a 
votação) (*): – Desejaria, em primeiro lugar, que V. 
Exa., ou o nobre Líder da Maioria, informasse se 
existe coincidência cronológica na presença do 
nobre Vice-Presidente da República às sessões do 
Conselho Econômico e Social da ONU, na cidade de 
Genebra, e na comitiva do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República que irá ao Rio da Prata e ao 
Chile; se elas se processarão concomitantemente. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo informar a V. 
Exa. que a reunião do Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas se realizará em Genebra, de 5 
do corrente (julho) a 6 de agôsto e a viagem do 
Senhor Presidente da República se efetuará aos 
citados países da América do Sul de 20 de julho a 27 
do mesmo mês. 

O fato de haver uma superposição não 
impedirá que o Vice-Presidente da República 
acompanhe o Presidente da República a êsses 
países da América do Sul e, em seguida, cumpra sua 
missão em Genebra. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Vê o Senado que, 
de fato, o eminente Senhor Vice-Presidente da 
República é convocado, com insistência singular, 
para o desempenho de missões diplomáticas. Ao 
mesmo tempo em que, comparece a uma missão de 
caráter puramente cerimonial, como esta de 
acompanhar o Presidente da República, em dias que 
coincidirão com essa missão, deverá S. Exa. estar 
chefiando delegação a uma comissão técnica, qual 
seja o Conselho Econômico e Social da ONU. 

Quero, desde logo, salientar essa duplicidade 
de missões que bem 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mostra ser o eminente Sr. Vice-Presidente da 
República figura ubíqua e até indispensável em 
qualquer manifestação que o atual Govêrno deseje 
dar, no campo da política internacional. 

Não entrarei em pormenores de natureza 
indiscreta nem em interpretações mesquinhas, que 
não são de meu hábito, em relação à retribuição que 
duas missões convergentes devem ter, se são 
acumuladas; nem indagarei se S. Exa receberá 
apenas o montante de uma delas para cumprir as 
duas. De qualquer forma, esta parte ficou obscura e 
a nós, da Oposição, compete salientar a 
necessidade instante e contínua que tem o Govêrno 
da presença do eminente Vice-Presidente da 
República ao mesmo tempo, em duas missões no 
estrangeiro. 

Coincide, ainda, o fato com a circunstância de 
que, levado pelos deveres de seu cargo, o nosso 
eminente companheiro de Casa, o ilustre Sr. João 
Goulart, seria muito provàvelmente colocado em face 
da alternativa de assumir a chefia do Govêrno e 
incompatibilizar-se para a candidatura à Vice-
Presidência, que S. Exa postula, ou não assumir a 
chefia do Govêrno para continuar candidato, e incidir, 
então, em uma séria dúvida constitucional, que não 
ficou bem esclarecida. 

Portanto, não se trata de uma conjetura 
atrabiliária e audaciosa. Pensamos nós que essa 
dupla missão tem apenas o objetivo de cobrir, com 
imunidades diplomáticas, com representação do 
Brasil e com dólares do Tesouro, a conveniência, 
muito natural e compreensível, de o Sr. Vice-
Presidente da República – afastar-se para não 
perder a sua candidatara e para não ser quem sabe? 
– obrigado a renunciar ao atual mandato. 

Tudo isso demonstra que há uma espécie de 
grande cordialidade nos setores do Govêrno, pelo 
menos no que toca à distribuição de benesses 
 

e ao compadrio faustoso das vantagens oficiais e 
pecuniárias. 

Sr. Presidente, não temos, de maneira 
alguma, que opor embargos a essa providência que, 
afinal de contas, se representa uma dificuldade, é 
dificuldade do Govêrno. 

Dizem, também, à bôca pequena, que a 
presença do Sr. Vice-Presidente da República na 
chapa ofícial de candidatos à sucessão do atual 
Govêrno é uma necessidade, para a consolidação 
dessa chapa. A presença do Sr. Vice-Presidente da 
República representa a militança do Partido 
Trabalhista Brasileiro, a atuação direta, incessante e 
enérgica dêsse Partido na manutenção da 
candidatura Lott, no momento em que o Partido 
Social Democrático não se apresenta com  
ardores de campeão na campanha do mesmo  
candidato. 

Enfim, dizia eu, são problemas do Govêrno. A 
nós compete salientar, como obrigação de  
defesa, que o Vice-Presidente da República é 
incumbido de duas missões diplomáticas 
completamente diferentes – uma cerimonial e  
outra técnica – missões essas que coincidem, 
cronològicamente S. Exa. deve estar, ao mesmo 
tempo, integrando a Comitiva Presidencial, às 
margens do Rio da Prata, e chefiando uma 
delegação técnica, às margens do Lago  
Léman. 

E o Senado não considerará abusivo que, de 
minha parte, pelo menos, ache muito estranho tudo 
isso, embora não tenhamos o mau gôsto de opor 
embargos ao fato, que não é deliberação de nossa 
competência, nem mesmo de requerer a verificação 
de número, nesta altura da sessão, o que  
poderia dar resultados desagradáveis. (Muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
 



 
 

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. 
Presidente, tomo a palavra apenas para fazer 
declaração necessária a respeito do pedido de 
licença do Sr. Vice-Presidente da, República, em 
vista das palavras aqui proferidas pelo nobre 
Senador Afonso Arinos. 

O presente pedido de licença não é, como 
supôs o eminente Senador, decorrência de uma 
necessidade de ausentar-se o Sr. João Goulart do 
País, para manter sua candidatura. 

A Constituição é clara no artigo 79, ao dizer 
que, quando o Presidente da República estiver 
impedido, será substituído pelo Vice-Presidente. E, 
no § 1º dêsse artigo, se declara que, no caso de o 
Vice-Presidente da República também estar 
impedido, será substituído, pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados e, sucessivamente, pelo 
Vice-Presidente do Senado e pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

O impedimento que a Constituição declara é 
de três ordens. Poderá ser subjetivo, como no caso 
ocorrido com o eminente Marechal Eurico Gaspar 
Dutra. S. Exa, tendo de assinar o decreto de sua 
própria promoção, julgou-se impedido de fazê-lo; 
declarou êsse impedimento afastou-se da 
Presidência da República, assumindo-a o Sr. Nereu 
Ramos, que subscreveu o decreto de promoção 
daquele militar, então Presidente da República, ao 
marechalato. 

Pode ser também um impedimento, de fato, no 
caso de doença ou de viagem, e pode o 
impedimento, neste ponto ainda mais poderoso, ser 
um impedimento legal. 

Êste o caso do Vice-Presidente João Goulart. 
S. Exa está legalmente impedido de assumir a 
Presidência da República. 

Portanto, não seria necessário fazer viagem 
alguma, para eximir-se de assumir a Presidência 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

da República, já que está, legalmente, impedido de o 
fazer. 

A Constituição declara que, uma vez 
candidato, o Vice-Presidente da República não 
poderá ocupar a Presidência, nos últimos seis 
meses, até 3 de outubro no caso. Está, pois, proibido 
de assumir, tão proibido que a Constituição 
estabelece pena para o caso de assumir e, se êle o 
fizer, perderá o direito de ser candidato. Se está 
legalmente impedido de assumir, não poderá fazê-lo, 
nem a Carta Magna estabeleceria uma pena se, 
porventura, lhe fôsse facultado assumir a 
Presidência da República. 

Por outro lado, se fôssemos aceitar a tese 
aflorada pelo eminente Senador Afonso Arinos 
reconheceríamos que a Constituição seria 
profundamente anti-democrática. Longe de ser a 
estrutura do regime democrático brasileiro, seria 
exatamente sua negação. 

Na verdade, se o Vice-Presidente da 
República, para asssumir a Presidência, tivesse que 
adquirir outro impedimento, para livrar-se do 
primeiro, teria de responder por um segundo: ou 
assume e fica impedido de ser candidato, ou não 
assume e fica impedido de ser Vice-Presidente da 
República. 

Estaríamos, assim, reconhecendo que a 
Constituição Federal nega aquilo que ela mesma 
declara, isto é, que desde que o Vice-Presidente não 
assuma a Presidência, nos seis meses antes do 
pleito, poderá ser candidato. Seu impedimento será 
provisório porque, depois do dia 3 de outubro, estará 
em condições de assumir a Presidência da 
República, a qualquer momento. 

Ora, se a nossa Carta Magna impusesse ao 
Vice-Presidente a obrigação de assumir a 
Presidência, a qualquer tempo, não estabeleceria 
pena contra êle, caso assumisse. 

Esta a realidade constitucional. 
Assim, Sr. Presidente, o pedido  

de licença ora apresentado não 
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tem qualquer raiz nestas notícias que os mais afoitos 
têm feito divulgar, segundo as quais, seria 
necessário que o Vice-Presidente da República 
acompanhasse o Presidente, sempre que êste 
saísse para o exterior e que, justamente, se 
estabelecesse o contrário do que querem a 
Constituição e as Leis. Ao em vez de o candidato 
ficar fazendo campanha eleitoral, seria arrastado 
para o exterior, impedido, de um lado, de fazer 
trabalhar em favor de sua candidatura, e impedido, 
de outro, de usar o direito constitucional de Vice-
Presidente. 

Se admitíssemos uma hipótese dessa  
ordem, poderíamos colocar os Partidos, a Nação,  
a pessoa do Vice-Presidente da República  
ao sabor das vontades do Presidente da  
República. 

Quando um Presidente da República  
tivesse um Vice-Presidente da República 
oposicionista, eleito pela chapa adversária e êsse se 
fizesse candidato à Presidência, contra o próprio 
Presidente, o Presidente da República – se 
aceitássemos a exegese há pouco aflorada – se 
limitaria retirar-se do País para uma viagem, 
obrigando o seu adversário, o Vice-Presidente, 
candidato de fôrças oposicionistas a assumir o poder 
e perder a candidatura, prejudicando, assim, o 
interêsse eleitoral do Partido ou das correntes que o 
apoiassem. Para evitar isso, teria de acompanhar o 
seu adversário, Presidente da República, a tiracolo, 
pelo mundo, por onde quisesse ir, abandonando a 
luta eleitoral e deixando seus correligionários 
desamparados. 

Sr. Presidente, não são êsses os fatos  
que determinam o pedido de licença; na  
realidade, o Govêrno decidiu designar o Sr.  
Vice-Presidente da República para exercer a  
chefia da Delegação. A sessão em Genebra  
iniciou-se ontem. Não significa dizer que a  
nossa Delegação já devesse lá estar, tan- 
 

to assim que está sendo designada hoje. A 
Conferência só terminará a 6 de agôsto e os 
trabalhos de pauta, que interessam 
fundamentalmente ao Brasil e na qual a Missão 
Diplomática, designada, deverá desempenhar suas 
atividades, serão realizados posteriormente à viagem 
do Sr. Presidente da República à Argentina, ao 
Uruguai e ao Chile. 

Por esta razão, o Sr. Presidente da República 
convidou o Sr. Vice-Presidente para acompanhá-lo. 

Com êste esclarecimento, Sr. Presidente, a 
Maioria votará a favor do requerimento. (Muito bem. 
Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Não havendo mais quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a 

votação) (*): – Sr. Presidente, apenas para registrar 
qual o critério da escolha do atual Govêrno em 
matéria da presidência das Delegações brasileiras 
em Conferências de ordem técnica. Trata-se, pelo 
que vejo, da reunião do Conselho Econômico e 
Social da ONU, em Genebra. 

Verifiquei que o atual Govêrno da República 
tem apenas como técnico, como economista, como 
conhecedor profundo dos problemas sociais para 
bem representar êste Govêrno e chefiar essa 
Delegação, o Sr. Vice-Presidente da República. 
Quero registrar e deixar bem claro e acentuado, o 
critério do Govêrno na escolha para os postos e 
cargos representativos do Brasil nas Conferências 
Internacionais. Penso que a escolha dignifica o atual 
Govêrno. Representa-o, esteriotipa-o, bem como sua 
riqueza de assessôres e expoentes da cultura e do 
conhecimento. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto 
de Decreto Legislativo. 

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

Está aprovado. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para 

declaração de voto) (*): – Senhor Presidente e Srs. 
Senadores, acabo de ouvir as palavras do nobre 
colega, ilustre representante do Rio Grande do Sul, 
Senador Mem de Sá. Desconhecendo S. Exa. a 
Delegação que segue para Genebra, referiu-se, tão 
sòmente ao nome do Dr. João Belchior Goulart, 
Chefe da Delegação quando, o Expediente do Sr. 
Presidente da República, enviado a esta Casa, vem 
acompanhando de Decreto em que designa tôda a 
Comissão que representará o Brasil no Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas. Para 
Subchefe desta Comissão, foi designado o Sr. 
Mauricio Chagas Bicalho, Presidente do Banco do 
Brasil S.A.; como Delegados, o Embaixador Eurico 
de Souza Gomes, Chefe da Delegação do Brasil em 
Genebra; Eurico Penteado, Ministro para assuntos 
Econômicos na Missão do Brasil junto às Nações 
Unidas; Ministro Arnaldo Vasconcelos, Ministro 
Conselheiro na Embaixada do Brasil em Bonn. – 
Como Assessôres, o Sr. Secretário Geraldo de 
Carvalho Silos, da Missão do Brasil junto às Nações 
Unidas e o Sr. Secretário Paulo Cardoso de Oliveira 
Pires do Rio, da Missão do Brasil junto às Nações 
Unidas. 

Assim, Sr. Presidente, sabe a Nação que o Sr. 
Presidente da República, confiando a chefia dessa 
delegação ao Presidente do Senado, Vice-
Presidente da República, designou-lhe, como 
companheiros de Missão, nomes dos mais ilustres e 
competentes para representar o Brasil neste 
importante certame. (Muito bem). 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 
Exa. constará da Ata. 

O SR. COIMBRA BUENO (para declaração 
de voto) (*): – Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao 
tomar conhecimento da Delegação que o País envia 
a Genebra, para o Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas, e que acaba de ser aprovada pelo 
Senado da República, gostaria de consignar um 
apêlo no sentido de que procure, naquele 
Organismo, fixar pontos de vista, já defendidos pela 
Delegação Brasileira, junto às Nações Unidas, e que, 
além dos planos de desenvolvimento econômico e 
social que vêm sendo cuidados pelas Nações 
Unidas, especialmente no interêsse das novas 
nações africanas e asiáticas, aplique-os também, em 
relação à América do Sul. Em primeiro lugar, planos 
de organização administrativa, e em seguida, a 
fixação dos Planos Qüinqüenais de desenvolvimento 
econômico e social, bem como de sua projeção que 
atinge, em certos casos, para as nações novas a 
vinte e vinte e cinco anos. 

Natural, essa projeção prevê o 
desenvolvimento progressivo e sucessivo de 
planejamentos econômicos e sociais por períodos, 
que, após as experiências feitas na Rússia passaram 
a ser adotados por períodos de cinco anos em quase 
todos os planejamentos. 

Sr. Presidente, o sentido do apêlo que faço à 
Comissão, ora nomeada, é para que defenda êsse 
ponto de vista. E antes de cuidar de planos de 
desenvolvimento econômico e social para as nações 
novas, sobretudo as latino-americanas, necessário 
se torna cogitar de planos de administração dêsses 
países. 

É o caso do Brasil, mormente agora  
que estamos em fase de interiorização da  
Capital da República, portanto em momento 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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oportuníssimo para primeiro organizar, unidade por 
unidade, sobretudo organizar Ministério por 
Ministério, e só após a organização completa, radical 
de cada Unidade da Federação, cogitarmos de sua 
mudança para Brasília. 

Já é tempo de proclamar alto e bom som,  
que a mudança deve ser parcial e progressiva, e só 
após a organização completa dos quadros 
administrativos e de pessoal é que as repartições 
federais deverão ser transferidas para a Nova 
Capital, prevendo-se ainda, a descentralização 
administrativa, situando repartições como o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e 
outras que tais nas regiões para as quais foram 
precìpuamente criadas. 

Esta, Sr. Presidente, a declaração de voto que 
pretendia fazer juntamente com o apêlo que 
endereço à nossa Delegação. (Muito  
bem)! 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de voto 
de V. Exa. constará da Ata dos trabalhos. 

Acaba de chegar à Mesa a Redação Final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1960, que vai 
ser lida. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 289, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 6, de 1960. 
 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 
1960. 

Sala das Comissões, em 6 de julho de 1960. – 
Afonso Arinos, Presidente. – Ruy Carneiro, Relator. – 
Antônio Baltar. – Lourival Fontes. – Jarbas 
Maranhão. 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº... DE 1960 

 
Autoriza o Vice-Presidente da República a 

ausentar-se do território nacional. 
 
Art. 1º É concedida autorização ao Vice-

Presidente da República, Senhor João Belchior 
Marques Goulart, para ausentar-se do território 
nacional, por duas vêzes: uma para chefiar a 
Delegação do Brasil à XXX Sessão do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas, a realizar-
se em Genebra; outra, para acompanhar o Senhor 
Presidente da República em sua visita oficial às 
Repúblicas da Argentina, Uruguai e Chile. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. Vai à Câmara dos Deputados. 
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra 

Bueno. 
O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr. 

Presidente, ainda há poucos minutos ouvi a 
reclamação do nobre Senador Caiado de Castro a 
propósito da distribuição do "Diário do Congresso 
Nacional" aos Senadores e Deputados, nesta 
Capital. Aproveito a oportunidade para novamente – 
e o farei sempre até conseguir o meu objetivo – 
insistir em que sejam remetidos às Câmaras dos 
Vereadores de nossas Comunas pelo menos um 
exemplar do "Diário do Congresso Nacional". 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Recebi hoje um apêlo da Câmara de 
Vereadores de Pôrto Nacional, à margem do 
Tocantins, onde me encontrava há cêrca de três 
horas, porque acabo de regressar daquela Cidade – 
para insistir, ainda esta vez, no meu apêlo junto ao 
Senado Federal e à Mesa desta Casa, que 
procrastina a providência há mais de cinco anos. 

Um exemplar do Diário do Congresso Nacional 
custa apenas Cr$ 040, e não será oneroso para esta 
Casa enviá-lo diàriamente a tôdas as comunas 
brasileiras, para que os membros do legislativo 
municipal, amanhã representantes do povo nos 
legislativos estaduais e federal, tomem conhecimento 
e acompanhem os trabalhos do Senado da 
República. 

Se não quisermos dar conta dos nossos 
serviços parlamentares, ao menos homenageemos 
aquêles representantes do povo com a remessa 
regular de apenas um exemplar do Diário do 
Congresso Nacional para que cada Município 
brasileiro disponha dessa benesse, ou seja, o relato 
completo e exato dos nossos trabalhos. 

Sr. Presidente, não poderia deixar de neste 
momento, comunicar ao Senado que acabo de 
assistir, na Cidade de Pôrto Nacional, a "II Exposição 
Agro-Pecuária Regional" daquela cidade, para onde 
os criadores do Norte do Estado remeteram produtos 
selecionados, nas fazendas de gado dos Vales do 
Tocantins e do Araguaia. 

Peço sobretudo a atenção do Ministério da 
Agricultura para o fato de que há cêrca de  
doze anos, nós, do Govêrno de Goiás, introduzimos 
na região cêrca de mil reprodutores zebus  
adquiridos em Uberaba, no Triângulo Mineiro.  
Pois bem, êsses reprodutores fizeram uma 
verdadeira revolução na pecuária regional, conforme 
ficou evidenciado na Exposição de Pecuária 
encerrada ontem em Pôrto Nacional. Após 
 

a introdução, de reprodutores zebus, no gado 
curralelro (pé-duro) da região tocantina, foram 
alcançados resultados excepcionalmente vantajosos, 
e que poderão aproveitar aos Estados do Piauí, 
Maranhão, Ceará Amazonas, Pará e mesmo em 
certas regiões de Mato Grosso. 

Faço desta tribuna um apêlo ao Sr. Ministro da 
Agricultura, para que mande alguns técnicos do seu 
Ministério observarem in loco o que foi o quase 
milagre resultante da introdução, pelo Govêrno de 
Goiás, no ano de 1948, de perto de mil reprodutores 
zebus naquela região do Estado, e que ali realizaram 
uma experiência que pode aproveitar imensamente 
ao enriquecimento das regiões verdadeiramente 
pioneiras do Brasil, mormente agora que temos 
Brasília no centro do País com a função principal de 
olhar para todos os recantos da Pátria de maneira 
equitativa. 

Ao encerrar esta breve intervenção, deixo aqui 
êste apêlo ao Sr. Ministro da Agricultura, nosso 
colega até há bem poucos dias, no sentido de que 
volte suas vistas para a região do Tocantins. Se 
assim o fizer, estará volvendo sua atenção para a 
pecuária de pelo menos dez Estados retardados  
no cruzamento de raças bovinas no nosso  
País. 

Será, sem dúvida, um grande serviço que S. 
Exa. poderá, prestar ao Brasil, especialmente às 
Regiões menos assistidas, possibilitando-lhes 
dessarte, melhorarem sua pecuária, que é a principal 
fonte de recursos de grandes extensões territoriais 
do País. 

Senhores Senadores, antes de terminar estas 
minhas palavras renderei justiça a um autêntico 
pioneiro, a um homem dotado de grande energia e 
espírito de iniciativa, o Senhor Danton Acácio Brito, 
Presidente da Associação Rural de Pôrto Nacional, 
entidade que congrega em seu seio mais de 
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400 fazendeiros dos Vales dos Rios Tocantins e 
Araguaia. – Graças ao seu espírito dinâmico, Pôrto 
Nacional já conta hoje com um "Parque Agro-
Pecuário", classificado em 3º lugar no Estado e que 
realizou com raro brilhantismo nos dias 3, 4 e 5 do 
corrente mês de julho, a II Exposição Agro-Pecuária 
Regional". 

Entendo que às autoridades cumpre irem 
de encontro a homens como Danton Brito, que 
quase sozinhos conduzem iniciativas da 
importância do Parque Agro-Pecuário de Pôrto 
Nacional, que influencia uma das regiões do País 
– fadadas a se tornarem um dos maiores centros 
pecuários do Continente. É por isto que farei 
anexar a êste meu discurso, lendo-os para o 
Senado, três apelos do Presidente da Associação 
Rural de Pôrto Nacional, sendo que dois dêles 
dirigidos aos Senhores Presidente da República e 
Ministro da Agricultura, e um terceiro a mim, êste 
fazendo referência à instalação de uma Agência 
do Banco do Brasil em Pôrto Nacional, assunto 
êste que espero, venha agora merecer as 
atenções da Presidência do nosso maior 
estabelecimento de crédito. (Muito bem. Muito 
bem). 

Três ofícios a que faz referência o Senador 
Coimbra Bueno no seu discurso. 

Pôrto Nacional, 6 de julho de 1960. 
Ofício nº 76. 
Exmo.Sr. Ministro Barros Carvalho – M. D. 

Ministro da Agricultura. 
Excelentíssimo Senhor: 
Há cêrca de 5 anos, está parada em Pôrto 

Nacional, uma pequena máquina de beneficiar 
arroz, instalada em terreno que já é, de 
propriedade desta Associação e que não vem 
atendendo às necessidades dêste Município em 
suas safras. 

Esta Associação vem pleitear, como já o vem 
fazendo há anos, sem resultado, devido à burocracia 
reinante, uma autorização, mesmo a titulo precário, 
talvez por um simples telegrama de Vossa Excelência, 
para operar a referida máquina, em beneficio da atual 
safra de arroz, já colhida e que começa a ser 
beneficiada a pilão, a braço, com grandes perdas e 
quebra, além do custo elevado da mão-de-obra. 

Assim, Senhor Ministro, esperamos um 
imediato atendimento de Vossa Excelência, que é 
novo nesse Ministério e assim dá-nos a esperança 
de não continuarmos a socar a atual colheita à mão 
ao lado da máquina parada. 

Muito agradecemos a V. Exa. a cooperação dos 
técnicos dêsse Ministério Drs. Romildo Carvalho, da 
IRFA de Goiânia; Demóstenes Alves Pereira, 
encarregado do PAP local e Adalgildo Francisco Braga, 
da Defesa Animal, que participaram de modo condigno 
da II Exposição Agro-Pecuária Regional, no nosso 
Parque, que foi classificado como o 3º do Estado. 

Cordiais cumprimentos. – Danton Acácio de 
Brito, Presidente da Associação Rural. 

 
II EXPOSIÇÃO AGRO-PECUÁRIA DE PÔRTO 

NACIONAL 
 

CARTA AO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 

Da Associação Rural de Pôrto Nacional 
 

Sociedade de Assistência à Lavoura e 
Pecuária – Subordinada ao Ministério da Agricultura 
– Nº 1325, de 9 de janeiro de 1958. 

Pôrto Nacional – Goiás 
Ofício nº 33. 
Pôrto Nacional, 2 de junho de 1960. 
Exmo. Sr. Presidente da República – Dr. 

Juscelino Kubitschek. 
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Palácio da Alvorada. 
Brasília – D.F. 
Prezado senhor, 
Saudações respeitosas. 
Embora veja Vossa Excelência 

sobrecarregado de trabalho, e pedindo desculpas, 
quero externar ao Govêrno de Vossa Excelência que 
estamos às vésperas de nossa II Exposição Regional 
Agropecuária. Fazendo um apêlo venho pedir todo o 
seu empenho junto ao Sr. Ministro da Agricultura – 
SPVEA e com urgência a fim de obtermos auxílios 
para nosso certame e tôda cobertura necessária, 
dadas nossas grandes dificuldades financeiras. 
Confio em Vossa Excelência saber melhor sentir as 
nossas necessidades, dada a sua grande visão 
política de todo País na sábia meta de governar. 

Com os mais profundos reconhecimentos dos 
Ruralistas de nossa região. 

Respeitosamente – Danton Acácio Brito, 
Presidente. 

 
II EXPOSIÇÃO AGRO-PECUÁRIA DE PÔRTO 

NACIONAL 
 

CARTA AO SENADOR COIMBRA BUENO 
 

Da Associação Rural de Pôrto Nacional 
 

Sociedade de Assistência Lavoura e Pecuária 
– Subordinada ao Ministério da Agricultura – Nº 
1325, de 9 de janeiro de 1958. 

Parto Nacional – Goiás. 
Ofício nº 37. 
Pôrto Nacional, 4 de junho de 1960. 
Exmo. Sr. Senador Coimbra Bueno. 
Senado Federal – Brasília, D.F. 
Prezado amigo, 
Saudações respeitosas, 

Dos vários governos de nosso Estado, o 
amigo foi quem melhor lembrou-se do Norte, com a 
distribuição de tourinhos zebus aos nossos 
pecuaristas. 

Creio que Vossa Excelência continuará se 
interessando por nossa Região. Como me acho à 
frente dos nossos Ruralistas é que de V. Exa. 
venho pedir tôda ajuda para os mesmos, 
especialmente pugnando por verbas para 
construção de nossa sede, e auxílios através da 
SPVEA e da Federação, para o nosso Parque 
Agro-pecuário. Também de valiosa importância 
será a instalação de uma agência do Banco do 
Brasil para operar na vasta região do Vale do 
Tocantins, com a Carteira de Crédito Agro-
pecuário. 

Atenciosamente – Danton Acácio Brito, 
Presidente. 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de 

Resolução nº 40, de 1960; de autoria da 
Comissão Diretora, que nomeia Rosa Maria de 
Barros Carvalho Czajka para cargo vago de 
Oficial Auxiliar da Ata, do Quadro do Senado 
Federal. 

2 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 41, de 1960, de autoria da Comissão Diretora, que 
nomeia Joffre Dias para cargo vago de Guarda de 
Segurança, padrão PL-9, do quadro do Senado 
Federal. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 58 

minutos. 
 



85ª SESSÃO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 7 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E GILBERTO MARINHO 
 

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

Cunha Mello. 
Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio de Barros. 
Mendonça Clark. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Antônio Baltar. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Lima Teixeira. 
Jefferson de Aguiar. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Pedro Ludovico. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (35). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo de 1º, 

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

O Sr. Gilberto Marinho, 3º Secretário, servindo 
de 1º, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Aviso Nº 598 

 
Sr. Primeiro Secretário: 
Em referência ao Oficio nº 75, de  

22 de fevereiro último, no qual Vossa Excelência 
solicita informações a respeito do Requerimento  
nº 43, de 1960, do Sr. Senador Caiado de  
Castro, sôbre o montante dos tributos que  
deixarão de ser recolhidos ao Erário Público  
se fôr concedida isenção de direitos de importação 
para máquinas e equipamentos importados  
pela Refinaria e Exploração de Petróleo União  
S/A, e destinados à instalação de uma refinaria  
em Capuava, no Estado de São Paulo, tenho a  
honra de transmitir a V. Ex.ª cópia dos 
esclarecimentos prestados pela Diretoria das Rendas 
Aduaneiras. 

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

 
REQUERIMENTO 

Nº 43, DE 1960 
 

– Do Sr. Senador Caiado de Castro. 
 

PROJETO DE LEI 
Nº 72, DE 1959 

 
– Da Câmara dos Deputados. 
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Ofício 
 

Nº 75, DE 22-2-1960 
 

– Do Senado Federal, ao Ministro da Fazenda. 
Pergunta: 
– Qual o montante dos tributos que deixarão 

de ser recolhidos ao Erário Público se fôr concedida 
isenção de direitos de importação para máquinas e 
equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração 
de Petróleo União S. A., para a instalação  
de sua refinaria de Capuava, Estado de São  
Paulo? 

Resposta: 
– Consoante informações prestadas pela 

Alfândega de Santos, será a seguinte a isenção de 
que se beneficiará a firma em causa, na hipótese 
aludida. 

Direitos de importação – Cr$ 18.473.966,00. 
10% adicional – Cr$ 1.833.212,00. 
Previdência Social – Cruzeiros 4.288.493,20. 
Total – Cr$ 24.595.671,20. 
Dê-se conhecimento ao Requerente. 

 
Aviso 

 
Número 3, de 6 de julho de 1960, do Senhor 

Ministro da Fazenda comunicando estar o Ministério 
a seu cargo, envidando esforços no sentido de 
serem ultimados os esclarecimentos de que trata o 
Requerimento número 84, de 1958, do Senhor 
Senador Cunha Mello. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Ofícios, da Câmara dos Deputados ns.  

299 e 269-60, encaminhando autógrafos dos  
seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 59, DE 1960 
 

(Nº 1.441-A-60, na Câmara) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito 
especial de Cr$ 8.000.000,00, para atender 
 

a despesas com obras e instalações do Entreposta 
de Pesca de Aracaju, Sergipe. 

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

pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), para 
atender a despesas com o prosseguimento e 
conclusão das obras e instalações do Entreposto de 
Pesca de Aracaju, Sergipe. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 60, DE 1960 
 

(Nº 1.441-A, de 1960) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito especial de 
Cr$ 213.300,00, para atender a despesas 
correspondentes aos exercícios de 1956 a 1958. 

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

ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito 
especial de Cr$ 213.300,00, (duzentos e treze mil e 
trezentos cruzeiros) para atender a despesas 
correspondentes aos exercícios de 1956 a 1958, 
assim discriminadas: 

Ajuda de custo: 
 

T.R.E. de Sergipe ................................. 20.000,00 
Diárias: 

T.R.E. de Sergipe ................................. 27.800,00 
Substituições: 

T.R.E. do Piauí ..................................... 29.000,00 
T.R.E. de Sergipe ................................. 10.500,00 

Salário família: 
T.R.E. de Mato Grosso ........................ 126.000,00 
 213.300,00 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Do Sr. Ruy Carneiro, à Mesa, encaminhando 

Ofício nº 1.388, de 30-6 de 1960, do Diretor da 
Divisão de Educação Física, do Ministério da 
Educação e Cultura, que oferece sugestões 
relativamente ao Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 
1960, que fixa as diretrizes e bases da Educação 
Nacional. 

À Comissão de Educação e Cultura para a 
consideração que merecer. 
 

PARECER 
Nº 270, DE 1960 

 
Da Comissão Diretora, sôbre a Consulta da 

Diretoria do Pessoal, sôbre aplicação dos níveis 
adotados pela Câmara dos Deputados com a 
Resolução nº 31, de 1960. 

 
Relator: Sr. Novaes Filho. 
No presente processo, consulta a Diretoria 

do Pessoal sôbre os critérios a serem adotados 
para o enquadramento em novos níveis do 
pessoal da Secretaria, face à Resolução nº 16, de 
1960. 

A Resolução nº 16, de 13 de abril de 1960, 
autorizou a Comissão Diretora a fixar para os 
funcionários de sua Secretaria os níveis de 
vencimentos estabelecidos pela Câmara dos 
Deputados na Resolução nº 31, de 24 de março de 
1960, para os seus servidores. 

A citada Resolução da Câmara reza o 
seguinte: 

"Art. 4º É a Mesa da Câmara dos Deputados 
autorizada a fixar os vencimentos dos funcionários 
do Quadro de sua Secretaria nos seguintes 
símbolos: 

 
PL – Cr$ 35.000,00 – PL 
PL-0 – Cr$ 32.000,00 – PL 
PL-1 – Cr$ 30.000,00 – PL 
PL-2 – Cr$ 27.000,00 – PL 
PL-3 – Cr$ 25.000,00 – PL 
PL-4 – Cr$ 24.000,00 – PL 
PL-5 – Cr$ 23.000,00 – PL 
PL-6 – Cr$ 22.000,00 – O 
PL-7 – Cr$ 20.000,00 – N 

 

PL-8 – Cr$ 18.000,00 – M 
PL-9  – Cr$ 17.000,00 – L 
PL-10  – Cr$ 15.500,00 – K 
PL-11 – Cr$ 14.500,00 – J 
PL-12  – Cr$ 13.000,00 – I 
PL-13  – Cr$ 11.500,00 – H 
PL-14  – Cr$ 10.000,00 – G 

 
Art. 5º Êsses símbolos correspondem aos 

vencimentos atuais nos seguintes valores: 
PL – Diretor Geral e Secretário Geral da 

Presidência; 
PL-0 – Diretores de Departamento; 
PL-1 – Diretores de Serviços; 
PL-2 – Taquígrafos Revisores; 
PL-3 – Redator Chefe de Documentos 

Parlamentares; Taquígrafos; Redatores PL-6; 
Assistentes de Documentação; Assistentes Legislativos; 
 

PL-4 – Os de símbolo PL-7; 
PL-5 – Os de símbolo PL-8; 
PL-6 – Os da letra "O"; 
PL-7 – Os da letra "N"; 
PL-8 – Os da letra "M"; 
PL-9 – Os da letra "L"; 
PL-10 – Os da letra "K"; 
PL-11 – Os da letra "J"; 
PL-12 – Os da letra "I"; 
PL-13 – Os da letra "H"; 
PL-14 – Os da letra "G"; 

 
Art. 6º Os novos níveis de vencimentos 

previstos no art. 4º vigoram a partir de 1º de janeiro 
de 1960 e são extensivos aos aposentados da 
Secretaria da Câmara dos Deputados". 

Tendo, porém, o nôvo Regulamento da 
Secretaria do Senado, no mês anterior (Resolução nº 
6, de 26 de fevereiro de 1960), elevado os padrões 
de quase todos os cargos dos funcionários do 
Senado, tornou-se impraticável a aplicação da 
Resolução nº 16, salvo quanto aos cargos de Diretor 
Geral, Vice-Diretor, Diretor e Taquígrafo-Revisor, 
para os quais a Resolução número 31, da Câmara, 
estabelece enquadramento direto. 

A impraticabilidade da aplicação dos novos 
símbolos decorria do fato de que, embora estivessem os 
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funcionários do Senado equiparados aos da Câmara, 
pela Resolução nº 18, de 1950, essa equiparação 
tàcitamente desapareceu com o nôvo regulamento, 
que reestruturou a maioria dos cargos isolados e de 
carreira antes mesmo de sua revogação expressa 
pelo art. 4º da Resolução nº 16, de 1960. 

O enquadramento de padrão e letras aos 
símbolos, tomando-se por base o nôvo quadro 
aprovado pelo Regulamento, implicaria em nova 
reestruturação de conseqüências imprevisíveis, 
uma vez que a Resolução nº 31, da Câmara, 
considera os padrões e classes anteriores ao nôvo 
regulamento do Senado, quando estava em vigor a 
equiparação. 

Julgou conveniente, então, esta Comissão 
Diretora que o Senado fixasse, preliminarmente, o 
critério para o enquadramento, o que foi feito através 
da Resolução nº 24, de 26 de maio último, cujo art. 
3º determina: 

"Os níveis de vencimentos de que trata o 
artigo 1º da Resolução nº 16, de 1960, serão 
aplicados a partir da data constante do art. 6º da 
Resolução nº 31, de 1960, da Câmara dos 
Deputados". 

Basta, assim, que se considerem os padrões 
ou classes dos cargos da Secretaria do Senado, 
vigentes em 1 de janeiro de 1960, data constante do 
artigo 6º da Resolução nº 31, da Câmara, para que 
se lhes apliquem os novos símbolos. 

Relativamente aos cargos que em 1 de janeiro 
de 1960, no Senado, estavam no padrão PL-6, 
julgamos que devem passar a PL-3, embora a 
Resolução da Câmara não estabeleça êste 
enquadramento de modo genérico, mas 
especìficamente, ao enumerar todos os cargos 
daquele padrão. 

Quanto aos cargos novos, criados pelo 
Regulamento e pela Resolução nº 24, de 1960, e 
inexistentes em 1 de janeiro, devem ser 
enquadrados nos mesmos símbolos de seus 
equivalentes, em vencimentos. 

À vista do exposto, os cargos da Secretaria do 
Senado devem ser apostilados do seguinte modo, ex 
vi da Resolução nº 16, de 1960, combinada com o 
art. 3º da Resolução nº 24, de 1960. (Vide páginas 
183, 184 e 185). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira, primeiro orador inscrito. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (*): – Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, na qualidade de 
representante da Amazônia e como brasileiro, não 
posso silenciar ante a realização de uma cerimônia 
de grande significação, no dia quatro de julho, na 
localidade de Vilhena, no Território de Rondônia. 
Refiro-me ao término do desmatamento da rodovia 
Brasília-Acre, uma das grandes vias de penetração 
para o prosseguimento da marcha, rumo ao Oeste, 
em que está empenhado e Senhor Presidente da 
República. 

Percorrendo, há anos em missão relevante, 
aquelas regiões abandonadas, distantes e 
longínquas, das quais muito pouco se lembraram os 
governos passados, Euclides da Cunha chegou a 
afirmar que a Amazônia, um dia, haveria de separar-
se do Brasil. Esta profecia do grande escritor 
patrício, para satisfação e ufania de nós brasileiros, 
jamais se realizará, porque o Brasil, nesta hora, 
caminha para o Oeste. 

A rodovia Brasília-Acre tem significação 
especial não só para o nosso País como, para o 
Continente americano, porque ligará o Atlântico ao 
Pacífico. Já está sendo cognominada "a estrada da 
borracha", pelas populações locais, dada a 
circunstância de facilitar o transporte nas regiões 
onde existem grandes seringais nativos. 

Desde que o Sr. Presidente da  
República está empenhado, como 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 



Número Denominação 
Padrão ou classe  
em 1º de janeiro  

de 1960 

Padrão nôvo, de  
acôrdo com a  

Res. 16-60 
OBSERVAÇÕES 

     
 Isolados    
     

1 Diretor Geral................................................... PL PL  
1 Secretário Geral da Presidência.................... PL PL  
1 Vice-Diretor Geral.......................................... PL-1 PL-0  
2 Diretor de Divisão........................................... PL-1 PL-0  

10 Diretor............................................................ PL-2 PL-1 30.000,00 
13 Assessor Legislativo...................................... PL-6 PL-3 Mesmo enquadramento da Res. 6-60. 

     
12 Redator.......................................................... PL-6 PL-3 Mesmo enquadramento da Res. 6-60. 

     
19 Redator.......................................................... PL-7 PL-4 24.000,00 
2 Médico........................................................... PL-6 PL-3 Mesmo enquadramento da Res. 24-60. 

     
1 Oficial Arquivologista...................................... PL-6 PL-3  

     
1 Oficial Arquivologista...................................... "O" PL-6 22.000,00 
2 Oficial da Ata.................................................. PL-6 PL-3 Mesmo enquadramento da Res. 24-60. 

     
4 Oficial Auxiliar da Ata..................................... –– PL-4 De acôrdo com a Res. 24-60. 
1 Almoxarife...................................................... PL-6 PL-3  
4 Ajudante de Almoxarife.................................. "N" PL-7 20.000,00 
1 Administrador do Edifício............................... PL-6 PL-3  
1 Ajudante do Administrador do Edifício........... –– PL-6 Mesmo enquadramento do Porteiro, letra "O". 

     
 



 

Número Denominação 
Padrão ou classe  
em 1º de janeiro  

de 1960 

Padrão nôvo, de  
acôrdo com a  

Res. 16-60 
OBSERVAÇÕES 

     
 Isolados    
     

1 Chefe da Portaria........................................... PL-6 PL-3  
1 Conservador de Documentos........................ "O" PL-6 Atual padrão PL-6 
1 Ajudante de Conservador de Documentos.... "N" PL-7 Atual padrão "O" 
2 Enfermeiro...................................................... "N" PL-7  
1 Chefe de Serviço de Transportes.................. "O" PL-6  
3 Eletricista........................................................ "N" PL-7 De acôrdo com sentença judicial. 
1 Eletricista Auxiliar........................................... "L" PL-9 17.000,00 
3 Inspetor de Segurança................................... –– PL-8 18.000,00 – Criado pela Res. 6-60, 

enquadramento do padrão "M". 
32 Guarda de segurança.................................... –– PL-9 Criado pela Res. 6-60, mesmo enquadramento 

do padrão "L". 
1 Rádio-Técnico................................................ –– PL-9 Idem, idem. 
1 Rádio-Técnico Auxiliar................................... ––  PL-10 15.500,00 – Criado pela Res. 6-60, mesmo 

enquadramento do padrão "K". 
49 Auxiliar de Limpeza........................................ ––  PL-11 14.500,00 – mesmo enquadramento do padrão 

"J". 
1 Mecânico........................................................ –– PL-7 De acôrdo com a Res. 24, de 1960 (art. 2º, 

parágrafo único). 
2 Auxiliar de Mecânico...................................... –– PL-9 Idem. 
3 Lavador de Automóvel................................... "H"  PL-13 11.500,00 – Atual padrão "J". 

     
 
 



Número Denominação 
Padrão ou classe  
em 1º de janeiro  

de 1960 

Padrão nôvo, de  
acôrdo com a  

Res. 16-60 
OBSERVAÇÕES 

     
 De Carreira    
     

10 Oficial Legislativo........................................... PL-6 PL-3 Mesmo enquadramento do Regulamento (Res. 6-
60). 

19 Oficial Legislativo........................................... PL-7 PL-4 Mesmo enquadramento do Regulamento (Res. 6-
60). 

20 Oficial Legislativo........................................... "O" PL-6 Mesmo enquadramento do Regulamento (Res. 6-
60). 

25 Oficial Legislativo........................................... "N" PL-7 Mesmo enquadramento do Regulamento (Res. 6-
60). 

30 Oficial Legislativo........................................... "M" PL-8 Os atuais letra "O". 
15 Auxiliar Legislativo......................................... "L" PL-9 Os atuais letra "N". 
45 Auxiliar Legislativo......................................... "K" PL-10 Os atuais letra "N". 
8 Taquígrafo Revisor......................................... PL-3 PL-2  
6 Taquígrafo...................................................... PL-6 PL-3  
6 Taquígrafo...................................................... "O" PL-6 Os atuais padrão PL-7. 
6 Taquígrafo...................................................... "N" PL-7 Os atuais padrão "O". 
6 Taquígrafo...................................................... –– PL-8 Os atuais letra "N". 
2 Oficiais Bibliotecários..................................... PL-6 PL-3  
2 Oficiais Bibliotecários..................................... "O" PL-6  
2 Porteiro........................................................... "O" PL-6  

17 Ajudante de Porteiro...................................... "N" PL-7  
20 Auxiliar de Portaria......................................... "M" PL-8  
22 Auxiliar de Portaria......................................... "L" PL-9  
24 Auxiliar de Portaria......................................... "K" PL-10  
5 Motorista........................................................ "M" PL-8  

10 Motorista........................................................ "L" PL-9  
34 Motorista Auxiliar............................................ "K" PL-10  

     
 
Sala da Comissão Diretora, em     de junho de 1960. – Cunha Mello, Presidente. – Novaes Filho, Relator. – Freitas Cavalcanti, com restrições. – Gilberto 

Marinho. – Novaes Filho. – Heribaldo Vieira. 
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todos nós, em aumentar a produção da borracha, 
justo é que se dêem ao Banco de Crédito da 
Amazônia, estabelecimento criado com o objetivo de 
impulsionar a cultura dos seringueiros, os recursos 
indispensáveis àquele órgão encarregado do 
comércio da borracha. 

O "Correio Brasiliense", do dia 5 de julho, 
publicou editorial que passarei a ler a fim de que 
conste dos Anais desta Casa, e, também, para com 
êle transmitir ao Sr. Presidente da República 
veemente apêlo no sentido de fazer voltar ao Banco 
de Crédito da Amazônia o monopólio estatal da 
borracha, tão necessário como meio de obtenção 
dos recursos para promover o fomento dessa riqueza 
que não é só da região amazônica, mas uma riqueza 
nacional. 

Diz o editorial do "Correio Brasiliense": 
 

A META DA BORRACHA 
 

Parece-nos indiscutível a extraordinária 
realidade que é a execução das metas estabelecidas 
pela Govêrno Federal no início do período do 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
algumas delas até mesmo superadas. Uma houve, 
porém, que não correspondeu aos propósitos do 
Senhor Presidente da República: a meta da 
borracha. Um lamentável equívoco na orientação da 
política gomífera nacional prejudicou dràsticamente o 
desenvolvimento daquele importante setor de nossa 
economia. 

A liberação das importações de borracha 
estrangeira estabelecida em 1958 pelo Govêrno, 
quebrando o monopólio estatal do comércio da goma 
elástica, veio desarmar o próprio poder público em 
sua luta em prol de uma maior produção nacional, 
uma vez que tirou do órgão responsável pelo 
financiamento dos produtores os recursos 
imprescindíveis ao cumprimento integral de sua 
importantíssima missão. 

Embora prevenida por vários porta-vozes 
públicos e privados da região, procurou a 
administração federal resolver o grave "deficit" de 
matéria-prima de que sofria a indústria de artefatos 
elásticos, em razão fundamentalmente da crise 
cambial que impedia as importações necessárias, 
transferindo para as próprias emprêsas o direito de 
comprar no exterior a borracha para o seu 
consumo, eliminando dessa forma a prerrogativa 
legal que dava ao estabelecimento oficial 
encarregado até então de tôda a importação, sua 
maior fonte de receita, com a qual podia fazer face 
às pesadíssimas inversões exigidas pela economia 
amazônica. 

Os atuais candidatos à Presidência da 
República, quer o situacionista, Sr. Marechal Lott, 
quer o oposicionista, Sr. Jânio Quadros, prometem 
ao eleitorado amazônico corrigir aquêle êrro, 
restabelecendo o monopólio estatal do comércio da 
borracha. 

Ora, visível como está hoje o equívoco da 
medida, que, prejudicando a economia amazônica, 
não resolveu o fundamental, que seria o 
desenvolvimento da produção nacional para a 
gradual eliminação do dispêndio de divisas com o 
produto estrangeiro, cremos que não deveria o atual 
Govêrno esperar que o seu sucessor o viesse 
corrigir. Fecharia o Presidente Juscelino com chave 
de ouro o seu qüinqüênio restabelecendo êle mesmo 
aquêle contrôle estatal, que ao lado das rodovias a 
Belém e ao Acre, seria o seu impulso decisivo para a 
dinamização da economia amazônica". 

Estou lendo, Sr. Presidente, editorial  
do "Correio Brasiliense", em que se faz um apêlo  
ao Sr. Presidente da República, quando S. Ex.ª, 
acaba de concorrer para a realização dessa 
magnífica e esplêndida iniciativa, que é a Brasília-
Acre, para voltar a considerar o problema da 
importação estatal da borracha pelo Banco do 
Crédito da Amazônia, que tanto necessita de 
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recursos para fomentar o cultivo da seringueira. 
Ainda com a palavra, Sr. Presidente, passo a 

tratar de outro assunto. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, está 

completando o seu segundo aniversário em sua atual 
gestão no Ministério da Saúde o Prof. Mário Pinotti, 
uma das figuras de maior projeção no cenário 
científico, político e social do País. 

Sua Excelência recebeu há pouco tempo uma 
expressiva homenagem da minha terra, quando foi 
eleito Suplente de Senador com uma votação 
consagradora, por todos os partidos. 

É que o povo paraense reconhece desde 
longa data, desde os tempos do antigo Serviço 
Nacional de Malária, os trabalhos de benemerência 
executados pelo Ministro Mário Pinotti em prol da 
recuperação pela saúde, do desassistido homem da 
Amazônia. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Dá V. Ex.ª 
licença para um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pois não! 
O SR. JORGE MAYNARD: – Em nome do 

Partido Social Progressista, que represento nesta 
Casa, quero me solidarizar com as palavras de V. 
Ex.ª, na homenagem que está prestando ao Ministro 
Mário Pinotti. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Agradeço o 
apoio que V. Ex.ª acaba de trazer ao meu discurso, 
honrando-me com seu aparte nesta homenagem que 
se presta ao Ministro Mário Pinotti. 

Os trabalhos executados pelo sanitarista Mário 
Pinotti contra o paludismo, a filariose, a bouba e 
outras endemias, no meu Estado, concorreram, 
realmente, para minorar a situação aflitiva das 
camadas mais necessitadas das nossas populações. 

Os quadros dolorosos, dos  
mutilados pela bouba – terrível doen- 
 

ça que ataca a pele e os ossos, levando os pobres 
doentes a perder dedos e membros – estão 
desaparecendo do meu Estado. Em municípios como 
Guamá, Vigia, Breves e outros, antigamente grandes 
focos de bouba, hoje já quase não se encontra a 
doença. Milhares de doentes foram tratados de casa 
em casa, num esfôrço e dedicação características 
das equipes que trabalham sob a orientação do 
eminente brasileiro Mário Pinotti. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pois não! 
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Desejo 

associar-me, em meu nome e na qualidade de 
representante do Piauí, às homenagens que V. 
Exa. está Prestando ao Ministro Mário Pinotti, 
pelo transcurso do segundo aniversário da sua 
gestão à frente da Pasta da Saúde. O Ministro 
Mário Pinotti tem, realmente, prestado grandes 
serviços ao meu Estado, não só na pasta da 
Saúde mas também como Presidente da Legião 
Brasileira de Assistência. Nós, do Piauí, temos 
sido atendidos em tôdas as reivindicações que 
lhe temos feito, de modo que é com muita 
satisfação que me associo às justas homenagens 
que V. Ex.ª está prestando ao Ministro Mário 
Pinotti. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito grato à 
solidariedade que V. Ex.ª acaba de emprestar ao 
meu discurso, em nome do Piauí. 

Durante até bem pouco tempo, à exceção  
da Capital e de algumas cidades maiores, não  
eram encontradas ambulâncias para socorros 
urgentes no meu Estado. Graças à Campanha 
iniciada pelo Ministro Mário Pinotti – que é também 
Presidente da Legião Brasileira de Assistência –  
já várias cidades dispõem dêsse precioso au- 
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xiliar dos serviços médico-assistenciais. 
Quantas vêzes, perdem-se vidas preciosas por 

falta de recursos. Acidentados e parturientes 
necessitando de assistência médica-especializada, 
ficam-se nos seus longínquos distritos, à falta de um 
transporte rápido e adequado que os levem às cidades 
que dispõem de recursos médico-hospitalares. 

Conhecedor dêsses problemas, porque 
conhece pràticamente todo o interior do País, o 
Ministro Mário Pinotti lançou o "Slogan" uma 
ambulância para cada município" por ocasião do 
Congresso de Municípios em 1959, em Recife, e já 
conseguiu atender a quase 3 centenas de 
municipalidades brasileiras. 

Êste é, realmente mais um grande serviço que 
o País fica a dever a êsse ilustre homem público. 

A obra de S. Ex.ª através dêsses imensos 
brasis, é conhecida e exaltada por todos. 

Cientista de escol, o seu nome está 
indelèvelmente gravado na história da luta contra a 
malária – o maior flagelo da humanidade – através 
do método Pinotti de profilaxia, que hoje beneficia 
outros povos de outros continentes. 

Em nome do povo da minha terra, venho a S. 
Ex.ª o Ministro Mário Pinotti, trazer o preito de minha 
admiração e estima, e proclamar a honra que para 
nós representa tê-lo em nosso selo como "paraense 
honorário". – (Muito bem). 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 

por cessão do nobre Senador Mendonça Clark, 
segundo orador inscrito. 

O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr.  
Presidente, estamos em plena fase da campanha 
sucessória e, na apreciação de alguns comen- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

taristas políticos, o seu processamento desenvolve-
se em meio a certa indiferença. 

Em verdade, desta feita não estamos 
observando nem o entusiasmo, nem a trepidação e 
nem o interêsse tão próprios às campanhas eleitorais 
no Brasil. Entendo, Sr. Presidente, que o que se 
passa decorre de se terem processado as 
composições políticas um tanto fora das 
preferências, dos desejos e das aspirações dos 
próprios partidos. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, servirei de 
exemplo. Estou com o candidato do meu partido, 
com o candidato Jânio Quadros que, 
incontestàvelmente, governando o Estado de São 
Paulo, ofereceu magnífica demonstração da sua 
capacidade de administrador. Sabem, no entanto, 
todos os meus Pares, que as minhas preferências, a 
minha fé e o meu entusiasmo convergiam para um 
candidato que não pôde ser coordenado, candidato 
não sòmente da minha predileção, mas das 
aspirações do Nordeste do Brasil: o eminente líder 
Sr. Juracy Magalhães. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito bem! 
O SR. NOVAES FILHO: – Entretanto, Sr. 

Presidente, rogo àqueles observadores que 
divisam sombras no firmamento da sucessão 
presidencial, que se encontrem em contato com a 
realidade. Não há, nesta hora, sombras no 
firmamento da sucessão presidencial. Existe 
tempo frio. Tempo frio, sim, porque não há, nas 
hostes partidárias, aquêle calor, aquêle 
entusiasmo, aquelas marchas trepidantes que o 
Brasil se acostumou a acompanhar em fases 
como a que vivemos. 

Vou além, Sr. Presidente, não acredito haja no 
Brasil clima para qualquer desordem; não acredito 
que haja no nosso País ambiente propício a qualquer 
perturbação relativamente à marcha do pleito 
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que se está preparando na República. 

O eminente chefe militar, Marechal Odílio 
Denys, vem oferecendo cabalmente à Nação as 
melhores provas da sua vigilância e de que só tem 
nesta hora uma preocupação, a preocupação da 
ordem e das garantias constitucionais. 

Bem poucas vêzes no Brasil, Senhor 
Presidente, ao se desenrolar uma campanha 
presidencial, nós temos presenciado as Fôrças 
Armadas tão preocupadas com seus afazeres 
profissionais, longe das intrigas políticas, apenas 
naturalmente se preparando para o simples 
cumprimento do dever eleitoral. 

Na Marinha e na Aeronáutica – todos sabemos 
– não existe nenhum motivo para inquietações, para 
que os espíritos se agitem nessa sucessão 
presidencial, em relação a nenhum dos candidatos 
que aí se encontram. 

Por isso, Sr. Presidente, entendo que as 
eleições vão decorrer dentro da ordem e da 
disciplina; e que o Brasil escolherá em 3 de outubro 
o candidato que quiser eleger para a suprema 
magistratura da Nação. 

Há também, Sr. Presidente, os observadores 
políticos que divisam sintomas de continuísmo; é 
possível que existam adeptos dessa idéia mas em 
verdade se me afigura, igualmente, uma hipótese 
absurda. 

Ainda hoje pela manhã, ouvindo o grande 
jornal da Rádio Tupi, escutei a entrevista concedida 
ontem pelo Senhor Presidente Juscelino Kubitschek, 
onde S. Exa. fêz afirmações, as mais categóricas, 
contrárias aos boatos a que estou aqui aludindo. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com satisfação. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Aliás não é a 

primeira vez que o Presidente da República faz essa afir- 
 

mativa de que não permanecerá um minuto sequer 
além de 31 de janeiro, quando entregará a faixa 
presidencial àquele que fôr legìtimamente eleito. 
Posso dizer mais a V. Exa. No ano passado, houve 
um grande movimento no sentido de reformar a 
Constituição, com o objetivo de permitir a reeleição. 
E a maior reação encontrada foi da parte de S. Ex.ª, 
porquanto não desejava continuar Presidente da 
República no período imediatamente seguinte ao seu 
Govêrno. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado à 
contribuição do eminente representante paraense. 

Sr. Presidente, na entrevista a que estou me 
referindo, o Sr. Presidente da República declarou 
que o saudoso Presidente Getúlio Vargas ficou morto 
no Palácio Presidencial na defesa das prerrogativas 
e do mandato que lhe fôra conferido pelo povo 
brasileiro e que êle, o atual Presidente, sòmente 
morto permaneceria no Palácio da Alvorada além do 
término de seu mandato presidencial. 

Não é possível que se queira, nem que se 
pretenda do Primeiro Magistrado do País, declaração 
mais peremptória. 

Lamento certos aspectos que estamos 
conhecendo, nesta campanha presidencial. Vejo, 
com surprêsa, homens do mais alto quilate não 
sòmente transigirem, mas até aconselharem a 
presença do Sr. Presidente da República no pleito 
presidencial. 

Eu, Sr. Presidente, hoje como ontem, sou 
radicalmente contrário a que Chefes de Govêrno 
Estaduais, e muito particularmente o Chefe da 
Nação, se embrenhem nas campanhas políticas, 
marchando para os comícios, misturando-se com o 
povo, e daí resultando que êles se contagiem 
também das prevenções, das paixões e dos ódios. 

Chego a imaginar que aquêles  
que admitem o Executivo nas mar- 
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chas eleitorais ostensivamente, ou desejam a 
reprodução de certos fatos conhecidos do regime 
republicano, ou então se esquecem de 1930. Porque 
a Revolução de 1930, Sr. Presidente, se fêz 
sobretudo como um protesto, como uma intervenção, 
contra aquêles Chefes do Govêrno que não só 
desejavam fazer sucessores, como intervinham, 
abertamente, nos pleitos. 

Já estou velho e, nessa altura da vida, não 
mudarei os meus pontos de vista. Daí porque dou 
hoje êsse depoimento, não para o Brasil – o que 
seria muito diante da humildade do meu nome – mas 
para o povo de Pernambuco que aqui me enviou em 
dois mandatos senatoriais; para que êle fique certo 
de que, hoje como ontem, continuarei radicalmente 
contrário a interferência dos Chefes do Govêrno, 
ostensivamente, nos pleitos eleitorais. Pois que, pelo 
menos na aparência, êles devem manter-se perante 
o povo como magistrados, como homens capazes de 
medidas e providências que assegurem as franquias 
a que todos os brasileiros têm direito na grande 
marcha para as urnas livres de 3 de outubro. 

Estas palavras que hoje profiro no Senado da 
República, digo-o bem alto, dirigem-se ao povo de 
Pernambuco, sobretudo como resposta às 
indagações que tenho recebido nas últimas 
correspondências da minha terra. 

Sr. Presidente, feitos êsses ligeiros comentários, 
com todo o propósito, porque dizem respeito à 
sucessão presidencial, desejo declarar desta tribuna, 
que é um dever e dever bem cumprido dos brasileiros 
que têm consciência cívica, o reconhecimento e a 
proclamação daqueles homens públicos que, além  
da confiança dos seus correligionários, puderam na  
sua trajetória pela vida política, conseguir também  
o respeito e o acato dos seus adversários,  
daqueles homens que, pela cultura, pela mo- 
 

deração, pelo espírito tão sereno que em tôdas as 
horas lhes permitir o exame alto, elevado, das 
questões e dos problemas nacionais, daqueles 
homens, Sr. Presidente, que são verdadeiros 
padrões, verdadeiros modelos das conquistas 
cívicas da nacionalidade e que podem ser, em 
verdade, apresentados como exemplos às 
gerações novas: homens como o Senador Milton 
Campos. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Daí por que, Sr. 
Presidente, desejo, nesta hora, congratular-me 
com o Senado da República pelo candidato à Vice-
Presidência, apoiado pelo Partido Libertador, que 
vai sair das nossas Bancadas. Desejo congratular-
me com o Senado pela grande figura que estamos 
fazendo nos quadros nacionais quando um homem 
dêste Plenário empresta o seu nome – sem o 
desejar e sem o pretender – como candidato à 
Vice-Presidência da República. O Brasil inteiro, os 
que o apoiam e os que o combatem, o Brasil 
inteiro reconhece, em S. Exa., um homem-
dignidade, um homem-patriotismo; êle é um 
homem-bandeira pela ação, um homem-programa 
pelo cavalheirismo, pela bondade e pela honradez. 
E sobretudo reconhece que o candidato à Vice-
Presidência da República pelo Partido Libertador 
é, sem dúvida, um homem que honra e dignifica o 
Plenário do Senado – o eminente Senador Milton 
Campos. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª 

poderá sintetizar: Milton Campos é um paradigma de 
tôdas as virtudes cívicas. 

 



– 191 – 
 
O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado ao 

nobre representante do Ceará por sua intervenção. 
O SR. MILTON CAMPOS: – Extremamente 

agradecido aos nobres Senadores Novaes Filho e 
Fernandes Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É justiça que 
faço a Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Era o que desejava 
dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mendonça Clark. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Taciano de 

Mello, terceiro orador inscrito. 
O SR. TACIANO DE MELLO (*): – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores. 
A aviação comercial, ao lado da aviação 

militar, teve, há dez anos, importância decisiva no 
progresso e no futuro do grande Estado de Goiás. As 
distâncias enormes que separam as suas cidades 
foram encurtadas, e de muito, por êsse nôvo veículo 
de transporte. 

Quando o Estado de Goiás recebe em seu 
seio a Capital da República e que por todo seu 
território passa uma onda de renovação e de 
progresso, o povo goiano das pequenas cidades, vê-
se mutilado de repente, de chôfre, desta comodidade 
a que já se tinha acostumado, de vez que as 
companhias que exploram os serviços estão 
abolindo cada dia um dos seus campos de pouso. 

Assim é, Sr. Presidente, que a cidade onde 
resido, a próspera cidade de Pires do Rio, às 
margens da Estrada-de-Ferro de Goiás, um dos 
maiores centros da indústria e do comércio goiano, 
está ameaçada de se ver privada da única 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

companhia de aviação, a Real, que ainda possui seu 
aeroporto. 

Ciente dêste fato a população daquela cidade, 
ao lado de tôdas as autoridades, fêz um apêlo à 
direção daquela companhia, para que mantivesse o 
seu serviço naquela localidade. Aqui dêste plenário eu 
me associo àquele povo e renovo o seu apêlo para que 
a cidade de Pires do Rio continue a contar com a 
eficiente serviço da Real Aerovias. (Muito bem). 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. 
Presidente, Mato Grosso comemorou no dia 5 dêste 
mês o centenário natalício de Pedro Celestino 
Corrêa da Costa. Descendente de família 
portuguêsa, mas nascido na cidade de Cuiabá, ali 
fêz os seus primeiros estudos, vindo depois para a 
antiga capital, a cidade do Rio de Janeiro, onde se 
matriculou na Escola de Farmácia. Tentara, antes, o 
estudo da engenharia, em Ouro Prêto, e depois o 
ingresso na Escola Naval, não tendo conseguido 
êsses ideais, em conseqüência da sua saúde. 
Diplomado em farmácia, voltou à terra natal, na 
cidade de Cuiabá, e estabeleceu-se com uma. 
drogaria e serviços farmacêuticos. Não ficou, 
apenas, no exercício da profissão de farmacêutico. 

Químico de grande valor, dedicou-se ao estudo 
de determinadas enfermidades que dominavam o seu 
Estado, procurando fórmulas medicamentosas para 
auxiliar o tratamento de seus conterrâneos. 

Essas duas fórmulas, que foram registradas na 
Saúde Pública brasileira, ainda hoje são utilizadas, no 
meu Estado, para o combate àquelas enfermidades. 

Não desejava Pedro Celestino, então ingressar na 
política. Mas os acontecimentos brasileiros e a pro- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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paganda republicana o seduziram de tal forma que 
proclamada a República do Brasil, foi êle designado 
pelo Govêrno Provisório, Intendente do município da 
capital matogrossense, cargo que corresponde, hoje, 
ao de Prefeito. 

Logo em seguida, eleito para a primeira 
Constituinte Republicana estadual, destacou-se pela 
inteligência e, notadamente pelo devotamento à 
aprovação de uma lei básica para Mato Grasso, na 
qual se concretizassem, não sòmente os princípios 
democráticos, de que era fervoroso adepto, como 
também normas para o desenvolvimento do Estado. 

Transformada a Constituinte em Assembléia, 
nela atuou sempre com largo descortino. 

Dada a sua dedicação à gente pobre da 
capital, aos seus conhecimentos farmacêuticos e à 
sua natural tendência para a Medicina, passou a ser 
um dos médicos mais consultados e procurados pela 
pobreza cuiabana. E, na sua peregrinação diária 
pelas residências dos necessitados, formou um 
círculo de veneração de onde lhe nasceu grande 
prestígio político. 

Participou, então, de chefias partidárias e, 
quando o Estado se agitou, em 1906, numa era de 
tropelias, perseguições e violências que chegavam a 
freqüentes assassinatos de adversários políticos do 
Governador, surgiu Pedro Celestino na Imprensa, 
com coragem e destemor, a causticar, os atos do 
Presidente Antônio Paes de Barros. 

Como se acirrasse, cada vez mais, o ódio do 
Presidente do Estado contra seus adversários, com 
violências e truculências, que se repetiam, e 
continuando Pedro Celestino a causticar o 
Governador com proclamações pela imprensa, o 
Estado se levantou, não mais para a luta 
democrática das urnas, mas para combater o 
Governador pelas armas. 

Surgiu, então, Pedro Celestino  
como Comandante de fôrças pa- 
 

trióticas e civis para combater o Govêrno, resultando 
daí o cêrco da capital matogrossense e a morte do 
Presidente do Estado. 

Assumiu o Govêrno o Vice Presidente, que já 
se desligara da facção governista e formava ao lado 
dos oposicionistas. Logo a seguir, terminado o 
quadriênio governamental, o povo matogrossense 
levou à Presidência do Estado o Coronel Generoso 
Ponce, chefe supremo da política oposicionista e, 
como seu Vice-Presidente, Pedro Celestino Corrêa 
da Costa. 

O estado de saúde do Coronel Generoso 
Ponce não lhe permitiu demorar-se longo tempo no 
Govêrno. Assim, logo após vencido o primeiro ano 
da sua administração teve de afastar-se da 
Presidência do Estado transferindo-a a Pedro 
Celestino. 

Homem dedicado aos altos interêsses e ao 
desenvolvimento de Mato Grosso procurou desde 
logo, regularizar a situação financeira que se 
encontrava em caos, em conseqüência das 
anteriores lutas partidárias e da revolução terminada 
havia um ano e pouco; reorganizar a administração 
pública; reformar o ensino, criando as escolas 
normais e contratando, para dirigi-las, professôres 
paulistas. Construiu grande número de 
educandários, em todo o território do Estado; 
procurou melhorar as vias de comunicação, inclusive 
a navegação do Rio Cuiabá, interessando-se, 
também, pelo saneamento da Capital e de outras 
cidades matogrossenses. 

Após deixar o Govêrno, nas primeiras eleições 
realizadas para a reorganização política do Estado e 
composição do Congresso Nacional, foi eleito Senador 
por Mato Grosso. Pouco tempo depois elegeu-se 
Governador o Coronel Caetano de Albuquerque que 
fôra, largo tempo, representante de Estado na Câmara 
dos Deputados. Homem de espírito vacilante,  
que se deixava dominar por intrigas, procurou 
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combater a situação política que encontrou e, no 
primeiro ano de Govêrno, rompeu com o Partido que 
o elegera, colocando contra sua administração, a 
unanimidade da Assembléia Estadual. 

Foi então que se iniciou o impeachment contra 
o Presidente do Estado. 

Pedro Celestino colocou-se ao lado do General 
Caetano Albuquerque; êste mudara a situação política 
e administrativa do Estado, transferindo os postos 
governamentais e administrativos de Mato Grosso para 
os amigos de Pedro Celestino. 

Pedro Celestino, que sempre tão cioso se 
manifestara pela liberdade, que chegara a pegar em 
armas e chefiar uma revolução para combater os 
desmandos da administração Paes de Barros, 
consentira que os seus companheiros e 
correligionários, amparados na Polícia do Estado e 
na fôrça que lhes dava o Presidente Caetano de 
Albuquerque, fôsse, certa manhã, à casa de cada 
Deputado que compunha a Assembléia Legislativa 
do Estado, com o intuito de evitar que votassem o 
impeachment do Presidente, de armas em punho, 
exigirem-lhes a renúncia. Entretanto, poucos dias 
após, num memorável Acórdão do Supremo Tribunal 
Federal, foram declaradas nulas porque extorquidas 
pela fôrça. 

A luta prosseguiu; a Assembléia votou o 
impeachment do Presidente do Estado e foi o Vice-
Presidente impedido de assumir o exercício, pela 
fôrça pública e pelos amigos e correligionários de 
Pedro Celestino. 

Transferiu o então Vice-Presidente o seu 
govêrno para a cidade de Corumbá e a Assembléia 
ali estabeleceu sua sede. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Quem era o Vice-
Presidente? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
Manoel Escobar – E então come- 
 

çou a série de habeas-corpus, que se tornaram 
célebres na vida jurídica do nosso País, em que duas 
vêzes por semana o Supremo Tribunal Federal, pelo 
Voto de Minerva, se manifestava, ora concedendo 
habeas-corpus ao General Caetano de Albuquerque 
para reassumir o Govêrno, ora consignando ao Vice-
Presidente Manoel Escolástico... 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Ex.ª. 
um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – O discurso de 
V. Ex.ª. constitui um exato pormenorizado das 
dramáticas páginas da história política da 
Primeira República. Jovem participante dessas 
lutas, V. Ex.ª. dá sôbre elas um testemunho 
pessoal, que espero, não fiquem esquecidas nos 
nossos Anais. Quanto à situação em que se 
encontrava a Justiça Federal na manifestação 
das suas parcialidades políticas, através do 
recurso do habeas-corpus, relembro a V. Ex.ª. as 
restrições que já, a essa época, eram feitas por 
Pedro Lessa, que, embora partidário do 
alargamento das liberdades constitucionais e das 
resistências aos abusos do Poder, sustentou, em 
páginas igualmente memoráveis, que não se 
poderia constituir habeas-corpus como recurso 
para investiduras em pleitos eleitorais. 

Creio ter saído daí a idéia, que prevaleceu na 
reforma de 1926, da limitação desta figura jurídica 
aos seus devidos têrmos de garantia, de liberdade 
individual tomada no sentido de liberdade pessoal de 
locomoção. Sabemos que depois houve controvérsia 
a respeito do texto desta reforma aprovada. O que V. 
Exa., está agora com tanta lucidez e admirável 
memória, revelando e revivendo para nosso 
ensinamento, é bem uma demonstração de  
que o grande jurista mineiro, embora ti- 
  



– 194 – 
 

do como voluntarioso e temperamental, estava, 
então, esposando a boa causa da Justiça. Era, com 
a permissão de V. Exa. a observação que queria 
formular à margem do seu notável discurso. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a intervenção do nobre Senador Afonso Arinos, que 
só pode trazer brilhantismo às minhas pobres 
palavras. Lembro, porém, a S. Exa. que foi, 
justamente, o voto decisivo de Pedro Lessa, àquela 
época, concedendo o habeas-corpus a favor do Gal. 
Caetano de Albuquerque, para assumir o Govêrno, 
contra a decisão da Assembléia Legislativa do 
Estado, que estabeleceu a dualidade de habeas-
corpus semanais. Tendo falecido o Ministro Enéas 
Galvão – que seria o voto vencedor – ficou o Tribunal 
dividido em duas correntes iguais e os habeas-
corpus eram, permanentemente, concedidos pelo 
Voto de Minerva. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Provàvelmente, 
essa experiência amarga teria levado o grande 
jurista e Ministro do Supremo Tribunal a, 
posteriormente – porque sua opinião é posterior aos 
acontecimentos – manifestar-se da forma pela qual 
acabo de recordar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a observação de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, nessa hora, em que uma parte 
do Estado acompanhava o desenrolar dos 
acontecimentos políticos em Corumbá, com a 
Assembléia Legislativa ali sediada e o Vice-
Presidente do Estado ali estabelecido com o  
seu Govêrno e outra na Capital, apoiando  
o Presidente Caetano de Albuquerque, o Presidente 
da República de então, Sr. Wenceslau  
Braz, procurou a harmonizar as correntes políticas 
que se digladiavam no Estado. Obteve destas a 
renúncia do Presidente eleito, dos Vice-Presidentes 
 

em número de três e de todos o substitutos 
eventuais do Presidente do Estado que seriam o 
Presidente da Assembléia e o Presidente da Câmara 
Municipal. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Foi quando se 
deu a intervenção. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Em 
conseqüência dessas renúncias que abrangeram a 
Câmara dos Deputados, a Assembléia Legislativa do 
Estado, os membros do Poder Executivo e da 
Câmara Municipal, dando-se a acefalia do Govêrno, 
o Presidente da República decretou a intervenção no 
Estado de Mato Grosso. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sendo nomeado 
interventor, se não me engano, o Dr. Camilo Soares 
de Moura, ilustre mineiro, antigo Deputado, ex-
Prefeito de Caxambu e irmão do ilustre Presidente 
Rau Soares. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E que 
ocupava, na oportunidade, o cargo elevado de 
Diretor Geral dos Correios e Telégrafos. 

Sob essa intervenção, prosseguindo os 
entendimentos políticos, chegou-se a um acôrdo no 
sentido de se eleger um candidato de conciliação à 
Presidência do Estado, recaindo a escolha no 
Arcepispo de Cuiabá, Dom Aquino Correia. 

A Assembléia, também em acôrdo, se 
recompôs, elegendo o Partido que apoiava o General 
Caetano de Albuquerque dez Deputados; o Partido da 
Oposição, dez Deputados e quatro outros escolhidos 
pelo Presidente do Estado a ser com êles eleito. 

Apesar dessa trégua na política do Estado, 
continuou a luta, embora tivéssemos praticado as 
eleições em conjunto, pois, vínhamos de uma luta 
revolucionária, e a paz não se fizera completa, no 
Estado Sòmente muito mais tarde, em 1922, houve no 
Distrito Federal, um acôrdo entre os Senadores Pedro 
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Celestino e Azeredo e o Deputado Aníbal de Toledo, 
que chefiava o Partido Conservador em Mato 
Grosso. 

Com essa aliança, com essa pretendida fusão 
política, eu, que fazia parte do Diretório do Partido 
Oposicionista, do Partido Conservador, do Estado, 
não me conformei. Movimentando e esclarecendo 
companheiros políticos do Estado, consegui manter 
comigo, contra o poder do Senador Azeredo e a 
chefia do Deputado Aníbal de Toledo, a quase 
totalidade do Partido Conservador, desde a direção 
política geral, que se localizava na Capital até os 
Diretórios locais. 

Posteriormente, nessa caminhada e nessa luta 
em que o meu Partido era pequeno em relação às 
fôrças que se avolumavam junto aos poderosos 
representantes na Câmara dos Deputados e no 
Senado e no Govêrno do Estado, tive oportunidade 
de lançar, como candidato do meu Partido à 
governança do Estado, o Doutor Mário Correia da 
Costa, sobrinho do Senador Pedro Celestino. 

A intervenção do Presidente da República, 
procurando evitar lutas no Estado, fêz com que meus 
adversários, os Senadores Azeredo e Pedro 
Celestino, viessem a adotar o candidato por mim 
lançado, que foi unânimemente sufragado em Mato 
Grosso. Conciliando a política, criamos um Partido 
no qual se desaguaram tôdas as fôrças que 
contendiam no Estado, em cuja chefia ficou o 
Governador do Estado. 

Pouco tempo depois encontrei, na Capital da 
República, o Sr. Pedro Celestino – então não mais 
Senador – que animado por notícias, umas inverídicas 
e outras reais, procedentes do Estado, com acusações 
contra o Governador, dirigiu uma Mensagem à 
Assembléia Legislativa, concitando-a a promover o 
impeachment contra o Presidente Mário Correia da 
Costa. O Sr. Pedro Celestino, que combatera 
 

tanto o impeachment contra o Presidente Caetano de 
Albuquerque, agora procurava promovê-lo mas já 
então, S. Exa. perdera seu grande prestígio de Chefe 
e se formara, no Estado, u'a mocidade interessada 
em trabalhar pelo seu desenvolvimento, 
despreocupada das questiúnculas puramente 
partidárias e sempre procurando impulsionar Mato 
Grosso para um desenvolvimento maior. De maneira 
que o telegrama manifesto de S. Ex.ª., dirigido à 
Assembléia Legislativa do Estado, ali não encontrou 
eco. A Assembléia manteve-se fiel no seu apoio ao 
Govêrno, desligando-se então do Partido o Sr. Pedro 
Celestino. Nem assim, todavia, Mato Grosso deixou 
de reconhecer suas condições morais, seu valor 
político, seu devotamento ao Estado, seu amor a 
Mato Grosso, pois que, logo em 1928, estando êle 
nessa situação de afastamento do Partido, quando 
organizamos – digo organizamos porque eu fazia 
parte da direção partidária de então – a lista de 
candidatos indicados à representação federal, 
incluímos, sem consultá-lo e sem atender a 
impugnações de companheiros, o nome do Sr. Pedro 
Celestino para a Senatoria. E veio S. Exa. 
novamente para o Senado, onde já com a saúde 
altamente comprometida, procurou dar tôda a 
assistência que suas fôrças ainda permitiam à 
defesa dos interêsses de Mato Grosso, dos 
interêsses do Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, o Senador Pedro 
Celestino Correia da Costa foi duas vêzes 
Governador do Estado de Mato Grasso e ocupou, 
também por duas vêzes, uma cadeira nesta Casa, 
onde hoje, êle continua, através do seu filho, 
Senador Fernando Correia da Costa, que compõe, 
com grande brilho, a Bancada da União Democrática 
Nacional. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Tem outro 
filho na Câmara Federal! 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E outro filho, o 

Dr. Ytrio Correia da Costa, que representa Mato 
Grosso na Câmara Federal. 

Sr. Presidente, é difícil, num momento como 
êste, fazer um estudo da vida daquele grande 
homem que foi o matogrossense Pedro Celestino. 
Fui seu adversário político durante grande parte de 
minha vida pública no Estado, só me ligando a êle 
quando, sob o Govêrno do Dr. Mário Correia da 
Costa, todos os Partidos se congregaram, repito, na 
composição do Partido Democrata Matogrossense. 
Tendo êle entrado para a direção dêsse Partido, 
também nela figurei sob a chefia superior do 
Governador, então Presidente do Estado, Dr. Mário 
Correia da Costa. Veio a falecer Pedro Celestino, em 
1932. 

Não me furto, Sr. Presidente, a deixar 
consignado nos Anais desta Casa a extraordinária 
página escrita por seu biógrafo, o Dr. Virgílio Correia 
Filho, notável historiador brasileiro, autor  
de consideráveis obras públicas e seu genro, que  
o acompanhou em grande parte da sua  
vida, secretariando sua atuação política e 
governamental. São dêle estas palavras que lhe 
saem menos do cérebro que do coração e com as 
quais conclui o livro escrito sob o título "Pedro 
Celestino" (Lê). 

"Ainda uma vez, achava-se, por janeiro de 32, 
em Petrópolis, quando, a 21, o salteou o colapso 
mortal, de que não mais tornaria. 

Encerrava-se, destarte, em claro dia, propício 
à morte dos heróis, a trajetória modelar de quem fôra 
tudo em sua Terra, a cujo engrandecimento 
consagrara a sua alta capacidade de trabalho, 
orientada por inteligência privilegiada. 

Na mesma cidade, onde falecera, seria 
enterrado, conforme predeterminara. E, assim, por 
luminosa manhã estival, o cemitério da cidade de 
Petrópolis recebeu-lhe o corpo sem vida". 

"Iria, por final de gloriosas jornadas cívicas, 
repousar em local propício, na iminência que domina 
os arredores, como lhe fôra a existência apostolar, 
sobranceira às contingências humanas." 

Não era o seu rincão natal, mas o patriotismo, 
que lhe orientava a ação política, tomara amplitude 
bastante para abranger o Brasil inteiro, a cujo 
robustecimento consagrou os melhores esforços. 

E legou aos pósteros o modêlo de uma vida 
exemplar, que dignificou os anais republicanos, do 
mesmo passo que os opulentava com inesquecíveis 
ensinamentos de inigualável elevação moral. 

Alma de apóstolo, a sua trajetória singular 
vincou fundamente a memória dos contemporâneos, 
que lhe apregoavam as virtudes, ou lhe contrariavam 
as decisões, unânimes, porém, todos, em proclamar-
lhe, depois da morte, a benemerência comparável à 
dos heróis e dos santos. (Muito bem). 

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

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

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre senador Sérgio 

Marinho, sexto orador inscrito. (Pausa). 
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem) (*): – Sr. 

Presidente, o nobre Senador Gilberto Marinho, na 
presidência dos trabalhos havia-me concedido a 
palavra para quando terminasse o nobre Senador 
João Villasbôas o seu discurso. 

Assim, pergunto a V. Ex.ª. se não estou 
inscrito logo após o nobre representante de Mato 
Grosso. 

O SR. PRESIDENTE: – Guiei-me pela lista de 
inscrição, alheio à combinação entre V. Ex.ª.  
e os nobres Senadores Gilberto Marinho 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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e João Villasbôas. Depois do Senador João 
Villasbôas, encontrei inscrito o nome do Senador 
Gilberto Marinho. Entretanto, não tenho dúvida e, 
com prazer, dou a palavra a Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Peço perdão a V. 
Ex.ª. Fiz essa pergunta porque o Senador Gilberto 
Marinho me havia cedido a palavra, mas, ao verificar 
que o Senador Villasbôas entrava no Plenário, 
solicitou-me aguardasse o discurso do eminente 
representante de Mato Grosso que estava inscrito 
antes de mim. Peço, portanto, desculpas a V. Exa.; a 
minha intenção foi apenas evitar que V. Exa. 
cometesse um equívoco involuntário. 

O SR. PRESIDENTE: – Ausente, 
eventualmente, da Mesa, desconhecia essa 
combinação; respeito-a porém, e dou a palavra a 
Vossa Excelência. 

O SR. GILBERTO MARINHO (pela ordem) 
(*): – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, 
para uma explicação à Mesa. Quando declarei ao 
nobre Senador Mem de Sá que lhe daria a palavra 
logo em seguida ao Senador João Villasbôas, é 
porque eu estava inscrito antes dêle mas desejava 
ceder-lhe a vez. 

O SR. SÉRGIO MARINHO (pela ordem) (*): – 
Sr. Presidente, mesmo que V. Ex.ª. mantivesse a 
palavra para mim, eu pediria que a concedesse ao 
Senador Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a 
vontade de todos, tem a palavra o nobre Senador 
Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Agora, Sr. 
Presidente, eu é que não posso aceitá-Ia, porque 
vejo que o eminente Senador Sérgio Marinho 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

estava inscrito antes de mim. De forma alguma 
desejo tirar a vez a Sua Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – É equívoco de 
V. Ex.ª. Eu estava inscrito posteriormente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nesse caso, Sr. 
Presidente, vamos terminar tão agradável incidente. 

Desejava, Sr. Presidente e Senhores 
Senadores, trazer ao conhecimento da Casa, os 
diversos telegramas e ofícios de apoiamento, que 
recebi em conseqüência de minha última intervenção 
neste Plenário em favor da nomeação dos Serventes 
do Departamento de Correios e Telégrafos os quais, 
apesar de concursados e de terem seu concurso 
homologado há muito tempo, não conseguem 
conquistar o direito líquido, certo e indiscutível de 
receber aquilo que grangearam através da forma 
mais lídima, mais legítima e mais honesta, que é a 
do concurso público. 

Do Rio de Janeiro me chegaram telegramas 
de cinqüenta dos candidatos aprovados; recebi 
outros de Cuiabá, e um muito especial, que quero ler 
na esperança de como ver o Sr. Presidente da 
República, porque procedente de Diamantina, terra 
de S. Ex.ª. É o seguinte: 

"Agradecemos a intervenção de V. Ex.ª. em 
nosso favor no Senado Federal no sentido da 
nomeação dos aprovados no concurso de Servente. 
Os candidatos diamantinenses solicitam a V. Ex.ª. 
prosseguir nesta defesa". 

Como se vê, estou defendendo até o interêsse 
dos conterrâneos do ilustre Presidente da República. 
E, em atenção a êles, espero que S. Ex.ª. cumpra 
com o seu dever em relação a todos. 

Fui igualmente procurado quando na semana 
passada estive no Rio de Janeiro – por numerosa 
comissão de interessados, que me fêz chegar às 
mãos o ofício que vou ler, para os fins devidos. 
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Nêle se diz que os expedientes das 

nomeações encontram-se há bastante tempo na 
Presidência da República, onde tudo indica haver 
injunções políticas contra nomeações dos 
concursados. (lê). 

"A explicação para êste juízo não é outra 
senão a total subversão de valores, que tem 
caracterizado neste País o provimento dos cargos 
públicos. Releva notar que mais de dois meses após 
o concurso de Servente, o mesmo DCT realizou um 
outro, o de Postalista, e os concorrentes aprovados 
já foram admitidos. Como então poderá o Poder 
Executivo explicar essa inversão, quando a ordem 
natural fazia esperar primeiro as nomeações dos 
Serventes? Talvez a explicação esteja no fato de que 
os postalistas aprovados, eram em maioria, 
estudantes universitários, e êstes tiveram logo, na 
defesa de seus direitos, o amparo de suas entidades 
representativas. 

Na ilusão de que o apressamento das 
nomeações dos Postalistas traria automàticamente 
as dos Serventes, êstes se deixaram ficar na 
expectativa, confiantes no bom-senso governamental 
agora desmentido. 

Já apelamos para o Sr. Presidente da 
República, através da imprensa e por meio de 
telegramas coletivos e individuais. Procuramos falar 
com o Ministro da Viação sem que até  
agora conseguíssemos, devido as suas andanças 
políticas. Finalmente, ontem, conseguimos que o 
Diretor do Departamento dos Correios e Telégrafos 
nos concedesse uma entrevista, durante a  
qual prometeu-nos (sem que nos convencesse)  
que quando fôsse a Brasília, no dia 24 ou 27  
dêste mês, procuraria tratar do nos- 
 

so caso com o Sr. Presidente da República. 
Informamos, ainda, a V. Ex.ª. que a proposta 

para nomeação dos 1.198 concursados foi 
encaminhada pelo Ministro da Viação à Presidência 
da República conforme Exposição de Motivos 
número 498, de 16 de abril de 1960". 

Como se vê, Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, esta situação clama aos Céus. Êstes 
homens fizeram concurso há mais de um ano, com o 
maior esfôrço, com o maior sacrifício. É gente 
humilde, gente pobre, obteve aprovação, o concurso 
foi homologado. Desde o dia 16 de abril que os 
expedientes estão em Palácio à espera do despacho 
presidencial. Já passaram, portanto, três meses e 
ainda continua essa pobre gente sofrendo a 
provação de ver-se fraudada, roubada no seu direito. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá licença V. 
Ex.ª. para um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os rapazes 

não puderam falar com o Ministro da Viação. Mas, 
posso informar a V. Ex.ª. que, há pouco tempo, 
estando no Ministério da Viação, assisti ao Sr. 
Ministro receber uma Comissão de postalistas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi posteriormente. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...e declarar 

que havia mandado para o Senhor Presidente da 
República a exposição de motivos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exato. Era o que eu ia 
dizer agora. 

Após êsse ofício, tenho aqui uma  
nota oficial da U.N.E. informando que  
uma comissão de interessados acompanhada  
dos representantes da entidade estudantil,  
estêve no Ministério. O Gabinete do Ministro 
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da Viação informou que nada mais podia fazer porque o 
expediente fôra remetido ao Gabinete Civil da 
Presidência da República. Essa mesma comissão foi, 
então, à Diretoria dos Correios e Telégrafos e o Diretor 
prometeu que viria a Brasília interceder para que as 
nomeações fôssem autorizadas. Mas, até segunda-feira, 
dia em que saí do Rio de Janeiro, a situação continuava 
a mesma. Não sei se nesses três dias, foi resolvida, 
mas, se não foi, apelo para os eminentes colegas da 
Maioria, quer do Partido Sociais Democrático, quer do 
Partido Trabalhista para que interfiram junto a quem de 
direito, na Casa Civil da Presidência da República para 
que tenha fim uma situação tão iníqua. 

A suspeita que paira sôbre as autoridades 
superiores da República, no espírito dessa gente 
humilde é de que só os empistolados, os 
apadrinhados é que conseguem ser atendidos 
mesmo sem ter direitos e para atender aos afilhados, 
aos corrilhos políticos é que êles, concursados e 
aprovados se vêem preteridos e injustiçados. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa. dá 
licença para um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É 

lamentável que os nossos governantes não 
compreendam que com esta falta de Justiça aos 
desgraçados concursados estabelecem uma cápitis 
deminutio que é, simplesmente, uma lástima para 
todos aquêles que desejam exista neste País um 
govêrno de verdade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito obrigado a Vossa 
Excelência. 

A última nota da União Nacional de 
Estudantes, que não é entidade partidária, nem 
tem coloração facciosa; ao contrário, tem em 
geral, apoiado a autoridade do Pre- 
 

sidente da República, termina nos têrmos candentes 
e violentos que vou ler: 

"Preterir os concursados nesse direito é 
atitude indigna, capaz de trazer às instituições o 
fermento do ressentimento e da revolta. Se 
persistir nesse desmando, entre os incontáveis 
desmandos que comete, o Govêrno ir-se-á 
aviltando dia a dia, e chegará a constranger os 
brios da nação". 

Rio de Janeiro, 24-6-60. – A Diretoria". 
Faço, portanto, êsse apêlo especialmente ao 

Senador Victorino Freire. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito bem. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sem ser Líder  

da Maioria, e como o Líder está ausente, é  
um homem que, sei, goza de grande prestígio 
junto ao Presidente da República e ao Sr. 
Ministro da Viação, peço a S. Ex.ª. interfira, 
pondo fim a esta situação de injustiça e 
iniqüidade. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Senador Mem 
de Sá, minha impressão é de que êsse caso era o 
dos postalistas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não; os postalistas já 
foram nomeados. Agora, trata-se dos serventes  
que fizeram concurso dois meses antes dos 
postalistas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Serventes do 
Correio? 

O SR.MEM DE SÁ: – São 1.198. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não tenho a 

fôrça que V. Ex.ª. supõe junto ao Sr. Presidente 
da República, mas me comprometo com V. Ex.ª. 
a ainda hoje falar ao Sr. Ministro da Viação, 
embora julgue que S. Ex.ª. nada mais tenha que 
fazer, no caso. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Nada mais há que 

fazer. Está o caso, agora, no Gabinete Civil da 
Presidência da República. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – É difícil às 
vezes, ter contacto com o Chefe da Casa Civil do 
Presidente da República. Hoje, por exemplo, estêve 
a manhã inteira em reunião tratando do Plano de 
Classificação. Tentarei encontrá-lo novamente e 
procurarei transmitir o apêlo de V. Ex.ª. que aliás, 
tem tanta fôrça quanto eu. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não, não tenho 
nenhuma. Tenho, porém, confiança nos concursados 
de Diamantina. (Riso). Diga V. Exa. ao Presidente da 
República que também em Diamantina há 
interessados em que se faça justiça. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª. 
compreende: o Presidente da República precisa 
fazer dessas economias de palito quando gasta 
milhões... 

O SR. MEM DE SÁ: – É possível que os 
cargos já estejam ocupados... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não estarão. 
O Presidente da República não os preenche a  
título de economia, economia de palito que é uma 
miséria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há no mesmo sentido, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma outra 
reclamação gravíssima da União Nacional de 
Estudantes denunciando a situação do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 
Transportes e Cargas. 

Diz a nota oficial da União que foi aberto um 
concurso naquela autarquia; foram arrecadadas dos 
interessados, de taxas de inscrição, a importância de 
cinco milhões de cruzeiros! 

Vejam V. Exas. a quantidade de 
interessados no Brasil! Depois de 
 

aberto o concurso, de recebidas as inscrições e 
recolhidos os cinco milhões, o concurso não se 
realiza. Por todo o Brasil, pobres homens fazem 
sacrifícios, tomam professôres, estudam, pagam as 
taxas de inscrição e o Instituto as embolsa e continua 
mantendo os afilhados interinos. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É nova fonte 
de receita. 

O SR. MEM DE SÁ: – É imoral e um abuso 
sem conta. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O assunto que V. 

Ex.ª. ventila, neste instante, já foi objeto de 
reclamações. Eu mesmo tive ensejo de, nesse 
sentido, me dirigir ao Presidente do IAPETC, Dr. 
Arlindo Maciel, que me informou não caber culpa 
àquela entidade, e sim ao DASP, pela não realização 
do Concurso. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente. 
Também me entendi com o Dr. Arlindo Maciel, sôbre 
o assunto, pois recebi telegramas de candidatos 
inscritos no concurso em meu Estado, apelando para 
que eu interferisse no sentido da realização do 
mesmo. 

Informou-me S. Ex.ª. que a providência não 
dependia dêle, e sim do Departamento 
Administrativo do Serviço Público. 

O SR. MEM DE SÁ: – A verdade é que não 
adiantam essas informações. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O concurso 
deve ser realizado. 

O SR. MEM DE SÁ: – O concurso foi 
aberto, as inscrições feitas, as taxas recolhidas,  
e a essa pobre gente de todo o Brasil  
não interessa saber se a responsabilidade é 
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de A, B ou C. O Govêrno é quem deve tomar a 
iniciativa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: Os concursos não se 
realizam há dois ou três anos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Esta a reclamação: 
foram abertas as inscrições, recebidas as taxas e o 
concurso não se realiza. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O curioso é que o 
Presidente da República não pode fazer nomeações 
interinas para o cargo de Oficial Administrativo 
porque há concurso aberto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas estão sendo feitas! 
Não tenha ilusões V. Ex.ª Justamente por causa dos 
interêsses dos interinos, não se realizam concursos 
nem se nomeiam os aprovados. V. Ex.ª. investigue. 

A União Nacional dos Estudantes demonstra 
que tal situação existe, não só no IAPETC como no 
Instituto Nacional de Imigração e CoIonização, 
Denunciei as datas do concurso e das homologações 
e demonstrei que as nomeações não eram feitas 
devido â fôrça política dos interinos ocupantes das 
vagas. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vou dar a V. Ex.ª 

outra informação. O Presidente do IAPETC chegou a 
sugerir ao DASP, em virtude de já haverem decorrido 
mais de dois anos de abertas as inscrições para o 
concurso, que fôssem devolvidas as importâncias 
depositadas pelos candidatos inscritos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ainda assim, seria um 
roubo! Depois de fraudar essa pobre gente, durante 
dois anos, ir-se-ia devolver-lhe um dinheiro 
desvalorizado em mais de 50%. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Seria uma solução 
para o caso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é possível ficarmos 
satisfeitos com tais explicações. 

O problema não é explicar a mim, e sim aos 
interessados em todo o Brasil, que pagaram taxas, 
prepararam-se para as provas, cofiaram num 
Govêrno que, agora, verificam, não era digno de tal 
confiança, pois, lhes tomou o dinheiro e nem ao 
menos realizou o concurso. 

Se a culpa cabe a A, B ou C, não interessa 
aos que pleiteam e desejam entrar no Serviço 
Público pela porta larga e decente do concurso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Eu apenas defendi 
o IAPETC, citado por Vossa Excelência. 

O SR. MEM DÉ SÁ: – Limitei-me a ler a nota, 
da União Nacional dos Estudantes. Não interessa 
saber o culpado pela situação. 

Sr. Presidente, passo a outro assunto. Como 
se sabe, amanhã suspenderemos a sessão para 
homenagear a memória de um digno e eminente 
parlamentar falecido. Vou, assim, antecipar-me e ler 
requerimento de informação que terei a honra de 
enviar à Mesa, tão bem dirigida por Vossa 
Excelência. 

O requerimento está vazado nos seguintes 
têrmos (Lendo): 

Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Ex.ª. se 
digne solicitar do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, à Casa Civil da Presidência da República e à 
"Caravana Brasileira de Mostra Móvel Itinerante" – re. 
cém-criada por decreto – as seguintes informações: 

1. Se é certo que o Navio Mauá vai 
percorrer os portos brasileiros levando uma 
exposição das realizações governamentais; 
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a) qual o programa e itinerário de sua viagem, 
indicando o número de dias que, aproximadamente 
pelo menos, gastará o navio em sua excursão, os 
portos a serem visitados, duração da exposição em 
cada um dêles etc.; 

b) qual o montante, pelo menos aproximado, 
das despesas com a confecção da exposição e sua 
montagem no mencionado navio; 

c) se houve trabalhos de adaptação do 
"Mauá", para nêle ser instalada a exposição, a 
quanto montaram as despesas globais; 

d) qual o montante das despesas do mesmo 
navio, por dia, navegando ou estacionado, incluindo 
as despesas de tripulação, combustíveis, 
alimentação etc; 

e) qual a receita bruta que o referido navio 
deixará de perceber – pelo menos aproximadamente 
– durante o período de sua excursão como 
exposição itinerante, sendo desviado de sua 
destinação ordinária de transporte; caso sejá difícil a 
avaliação pedida; 

f) que preço pediria o Lloy de Brasileiro para 
fretar um navio, da classe e tonelagem do "Mauá", a 
uma empresa ou entidade privada, por dia de viagem 
ou de parada nos portos; 

g) quantos funcionários ou servidores 
públicos acompanharão o navio, durante sua 
excursão, indicando-se o nome dêles, os  
cargos ou funções que ocupam e as repartições, 
autarquias ou sociedades de economia mista  
a que pertencem, bem como os vencimento e  
ou salários que percebem e, mais, as 
gratificações, diárias e vantagens que  
gozarão durante o período da excursão; 
 

 

h) por que verbas ou dotações orçamentárias, 
da União, de autarquias ou sociedades de economia 
mista, correrão as despesas a que se referem os 
quesitos anteriores. 

2. Pede-se, outrossim, informar qual a 
tonelagem do "Mauá", indicar se é cargueiro ou 
misto, esclarecendo, na segunda hipótese, quantos 
passageiro a transporta. E ainda, se, atualmente, a 
frota de cabotagem nacional dispõe de excesso de 
navios e de praça para o transporte de carga e 
passageiros, estando êste serviço perfeitamente 
normalizado. 

3. Se é certo que, além da exposição itinerante 
a ser reslizada pelo "Mauá", projeta-se a promoção 
de outras, pelo interior do Pais, em caminhões 
especialmente preparados para tal fim; 

a) quantos caminhões serão empregados 
nesse mister e a que repartições, autarquias ou 
sociedades de economia mista êles pertencem; ou, 
caso contrário, de que emprêsas transportadoras 
foram ou vão ser contratados ou fretados (Pede-se 
especificar a tonelagem dos caminhões); 

b) qual o montante pelo menos aproximado 
das despesas com a confecção dos mostruários que 
o conjunto dos caminhões transportará; 

c) qual o montante das despesas para a 
adaptação dos caminhões a fim de transportarem as 
exposições itinerantes; 

d) qual a despesa de cada caminhão, por dia, 
incluindo pessoal, combustível, pneus, reparos – ou, 
noutra hipótese, qual o preço do fretamento ou 
locação dos caminhões; 

e) qual o número de dias que os caminhões 
empregarão em sua excursão-exposição; 
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f) quantos funcionários ou servidores públicos 
acompanharão os caminhões, indicando o nome 
dêles, cargos ou funções que ocupam, repartições, 
autarquias ou sociedades de economia mista a que 
pertencem, bem como vencimentos que percebem e, 
mais as gratificações, diárias e ventagens que 
gozarão durante o tempo da exposição itinerante; 

g) por que verbas ou dotações orçamentárias, 
da União, de autarquias ou sociedades de economia 
mista, correrão as despesas a que se referem os 
quesitos anteriores. 

A propósito, desejava trazer ao registro dos Anais 
e à consideração dos meus pares, especialmente dos 
meus eminentes colegas representantes do Nordeste, 
aquela dolorosa e dramática entrevista que o ilustre e 
digno economista Celso Furtado concedeu, ontem, ao 
"Correio da Manhã". 

Disse aquêle digno brasileiro, Presidente da 
SUDENE, que, encarregado pelo Presidente da 
República, presidiu uma Comissão para fazer o 
levantamento exato dos prejuízos causados apenas 
no Vale do Rio Jaguaribe, em conseqüência da 
ruptura do Orós. O arrolamento quantitativo e, ao 
lado dêle, a expressão do valor dos prejuízos, são 
dados verdadeiramente confrangedores, porque 
demonstram, mais do que qualquer outro documento 
ou exposição, o estado de miséria e penúria que 
domina os vales dos Estados nordestinos. 

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

O SR. MEM DE SA: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Senhor 

Juscelino Kubitschek declarou peremptòriamente, 
depois da ruptura da Barragem de Orós,  
que ressarciria todos os prejuízos cau- 
 

sados por aquêle desastre. Entretanto, depois da 
saída do Comandante da Região, homem que se 
portou corretamente, nada mais se fêz, nada  
mais se deu, nada se consentiu fôsse, dado 
àquela gente, que está na mais absoluta  
miséria. Esta a verdade. Podem juntar tôdas as 
provas do mundo, mas ninguém poderá negar 
êste fato. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O discurso do 
nobre Senador Mem de Sá contesta o depoimento 
do Sr. Celso Furtado, porque o Senhor Presidente da 
República mandou uma Comissão fazer o 
levantamento. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E ficou 
nisso. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Na opinião de 
Vossa Excelência. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Na opinião 
de todo o mundo. 

O SR. VICTORINO FREIRE:– Na opinião de 
V. Exa. V. Exa. não pode interpretar a minha 
opinião. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A opinião de 
V. Exa. é sempre a do Govêrno. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que já 
ultrapassou dois minutos da hora regimental. 

O SR. MEM SÁ: – Peço aos nobres colegas 
me permitam terminar o discurso. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senador 
Fernandes Távora está muito enganado comigo. 
Sempre fui independente. Fui oposição no Govêrno 
Café Filho. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Excelêpcia sempre agrada a todos os governos. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Fiquei com o 
Govêrno de Getúlio Vargas quando V. Exª. se 
mantinha no Govêrno do Ceará. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Excelência é homem que tem sempre prestigio junto 
aos Governos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Tenho prestígio 
no meu Estado, onde sempre perde o Govêrno. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Está com a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente, 
rogo a V. Ex.ª. desconte êste tempo, porque desejo 
tecer considerações que, por não serem minhas, são 
muito interessantes. 

O que o eminente Senador Fernandes Távora 
disse, de maneira alguma é contestado pelos fatos; 
ao contrário. A respeito das declarações do 
levantamento dos prejuízos do Vale do Jaguaribe, o 
"Correio da Manhã" de, ontem, resume, num 
apanhado lapidar, a situação de miséria em que se 
encontra aquêle vale. 

Não me refiro à miséria, posterior, ao desastre 
de Orós, mas àquela outra permanente, da região. 

Vejam V. Exas. as cifras estarrecedoras: 
"A SUDENE acaba de tombar, o resultado do 

trágico arrombamento do Açude de Orós. Nada 
menos que cem mil pessoas e 10.200 propriedades 
em treze municípios, foram afetadas pelo caudal das 
águas. 

À primeira vista, os números citados parecem 
conferir um prejuízo de dezenas de bilhões de 
cruzeiros". 

Cem mil pessoas e 10.200 propriedades, num 
prejuízo de alguns bilhões de cruzeiros! 

" ...Foi de apenas duzentos e cinco milhões de 
cruzeiros, o prejuízo sofrido pela população 
jaguaribana. 

Números singelos, mas que revelam 
integralmente o nível de extrema pobreza da região. 
Mais de 8.700 prédios foram danificados, mas os 
prejuízos não passaram de setenta e três milhões de 
cruzeiros". 

Oito mil e setecentos prédios danificados 
alcançaram um prejuízo de setenta e três milhões de 
cruzeiros. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. 
Ex.ª. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Um momento, por favor. 
"As culturas de subsistência para uma 

população estimada em cem mil pessoas, foram 
quase que integralmente perdidas. Prejuízo: setenta 
e cinco milhões de cruzeiros. 

Setenta e cinco milhões de cruzeiros os 
prejuízos pela perda das culturas de subsistência 
para uma população de cem mil pessoas é 
inacreditável! Mas, foi a Comissão oficial que 
apurou! 

"Benfeitorias e equipamentos levados de 
roldão pelas águas: quarenta e nove milhões de 
cruzeiros. Semoventes e gado perdidos: oito milhões 
de cruzeiros. 

A perda regional foi de 205 milhões de 
cruzeiros. 

Vinte mil cruzeiros por propriedade e dois mil 
cruzeiros "per capita". 

Uma região dizimada e um prejuízo tão ínfimo 
relativamente. Não há melhor atestado para mostrar 
o que é, na realidade, o desenvolvimentismo, plano 
no papel e uma miséria crescente para as regiões 
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econômicamente mais atrasadas do País". 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não se 
podia dizer melhor! 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois bem, o Senhor 
Presidente da República mandou fazer o 
levantamento e o eminente Senador Victorino Freire 
tira daí que S. Ex.ª. tem a intenção de, após a 
medida, ressarcir os prejuízos. Ainda não o fêz, até 
hoje! 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pergunto a V. 
Ex.ª. se êsse Relatório já chegou às mãos do Senhor 
Presidente da República? 

O SR. MEM DE SÁ: – Leio a entrevista dada, 
ontem, pelo Dr. Celso Furtado ao "Correio da 
Manhã". 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Insisto na 
pergunta: êsse Relatório já chegou às mãos do Sr. 
Presidente da República? Naturalmente. S. Ex.ª. terá 
que pedir crédito ao Congresso para ressarcir os 
prejuízos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me o nobre 
colega, mas o Sr. Presidente já me advertiu que o 
meu tempo está esgotado e devo conceder um 
aparte ao nobre Senador Mendonça Clark que já mo 
solicitou. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito ao nobre 
orador que termine suas considerações, porque já 
excedeu de vinte minutos, o prazo regimental. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permitame, Sr. 
Presidente, receber ainda o aparte do nobre Senador 
Mendonça Clark. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Ouvi, com 
muita atenção, a leitura dos comentários do 
"Correio da Manhã". E Vossa Excelência tem 
razão quando diz que é uma demonstração de 
miséria da região jaguaribana. Quero sómente 
acrescentar ao brilhante discurso de V. Ex.ª. 
 

que, pelo menos, para o Vale do Jaguaribe, no 
momento em que se deu o desastre de Orós, 
provocou uma comoção geral, o que levou o Senhor 
Presidente da República a decretar a formação de 
uma Comissão para avaliar os prejuízos causados 
pela enchente do rio. Entretanto nobre Senador 
Mem de Sá, já declarei, aqui, várias vêzes e 
também o fêz o nobre Senador Joaquim Parente, 
que o Piauí, conforme evidenciou a Comissão de 
Senadores que visitou a região inundada do 
Nordeste, sofreu muito maiores prejuízos que o 
Vale do Jaguaribe. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Não tivemos 

ainda, a oportunidade e a felicidade de ver 
igualmente atribuída á SUDENE. a incumbência de 
avaliar os prejuízos do Piauí, região menos envolvida 
que o Ceará. 

O SR. MEM DE SÁ: – Isso nada tem a ver 
com o objetivo do meu discurso, que não é reclamar 
essa providência, mas sim mostrar a situação do 
interior do Nordeste brasileiro. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – No Piauí é 
pior. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, o Sr. 
Celso Furtado lembra muito bem que é preciso 
haver indenização, que aliás se pode resolver  
até por crédito extraordinário, porque se trata de 
calamidade pública. Não foram atendidos nem  
o Ceará, nem o Rio Grande do Norte, nem o 
Piauí, nem qualquer outra zona flagelada. O 
Govêrno é completamente indiferente a  
isso. Porém, não é tanto a indiferença do 
Govêrno que me impressiona e revolta; o que me 
impressiona e revolta é isso, Sr. Presidente:  
num País em que a miséria de uma região é 
retraçada por êsse relatório; num País em que 
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cem mil habitantes têm cultura de subsistência que só 
vale setenta e cinco milhões de cruzeiros, nesse País 
se diz que está havendo desenvolvimento econômico 
por causa da construção de uma cidade no deserto. 
E, em seguida, se manda preparar um navio como o 
"Mauá", e se faz gastar nesse navio não sei quantos 
milhões de cruzeiros na chamada "Propaganda do 
Desenvolvimentismo do Presidente". 

O desenvolvimentismo, Sr. Presidente, está 
traçado lá, na miséria do Vale do Jaguaribe. Mas vão 
despender com o "Mauá" dinheiro que é tirado dos 
nordestinos, que é roubado dos nordestinos, para 
apregoar aos brasileiros a benemerência do 
desenvolvimentismo do Presidente. É uma farsa, um 
tartufismo que revolta e que faria levantar as pedras, 
se as pedras tivessem um pouco da consciência que 
os homens têm ou dizem ter. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O atual 
Govêrno do Brasil é a maior das pilhérias. 

O SR. MEM DE SÁ: – Era o que tinha a dizer, 
Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 

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

O SR. SÉRGIO MARINHO (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao 
ouvir ontem os vivos debates que nesta Casa se 
travaram, veio-me à lembrança um episódio narrado 
pelo consagrado autor de Casa Grande e Senzala, 
Gilberto Freire. 

Os debates foram tão coloridos, tão vibrantes, 
em que a sensibilidade ática de  
Afonso Arinos duelava com a eloqüência de Moura 
Andrade; tão flamantes foram os debates que eu me 
acolhi na confidência que Gilberto Freire fêz de um 
teólogo que, após ouvir a ex- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

planação de outro teólogo, confuso e atordoado 
confessava: "A Teologia dêste teólogo é 
semelhante à minha Demoniologia. O que êle 
conceitua como Deus é, para mim, como se fôsse 
o Demônio". 

Sr. Presidente, a história dêste período 
governamental, de cujo ocaso nos aproximamos... 

O SR. MEM DE SÁ: – Graças a Deus!. 
O SR. SERGIO MARINHO: – ...a história 

dêste período governamental será grandiosa ou 
sombria, alvissareira ou tristonha, festiva ou 
degradante, na medida dos critérios que utilizemos 
para apreciá-la. A visão que nela se terá, dependerá, 
em muito, do ângulo em que nos coloquemos, do 
prisma de que nos utilizemos. 

As realizações grandiosas, as realizações 
ciclópicas são realizações inumanas, são realizações 
contra a sensibilidade, contra a natureza humana, 
porque tôdas elas se argamassaram com a dor, o 
sofrimento e o sangue das multidões 
desprivilegiadas. (Muito bem!). 

Bendito o povo que possui história 
medíocre, porque só a história medíocre pode 
proporcionar bem-estar e tranqüilidade às 
coletividades. 

O ritmo de desenvolvimento impôsto ao Brasil 
pela sua celeridade, ou antes, pela sua inadequação 
em relação ás coisas brasileiras, impôs também às 
grandes e extensas camadas da população brasileira 
ônus tremendos que se avizinham, que já atingiram 
ou mesmo ultrapassaram as faixas da 
suportabilidade. 

Agora mesmo, acabamos de ouvir o relato de 
um dos economistas mais autorizados do Brasil, 
trazido a esta Casa pela palavra candente, infiamada 
e patriótica do eminente Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 
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O SR. SÉRGIO MARINHO: – Realizações 
levadas a efeito à base de recursos inflacionários e 
de empréstimos externos, são realizações que, 
evidentemente, trarão para a comunidade um pêso 
que estará além da sua suportabilidade. 

Êste processo alterou profundamente a própria 
estratificação social pré-existente. Sua continuidade, 
a continuidade dêsse processo inflacionário, sem as 
peias, sem os contrôles indispensáveis, está pondo 
em pane o próprio contrôle social. Daí a confissão de 
um erudito da estirpe do nobre Senador Afonso 
Arinos, proclamando que o direito está em crise. É a 
ordem jurídica, isto é, o Direito Positivo, que revela a 
sua inadequação, a sua ausência de 
correspondência às exacerbadas pressões que se 
exercem impiedosamente sôbre a comunidade 
brasileira. 

O papel dessa pressão inflacionária é ainda 
mais doloroso e dramático quando fazemos um 
cotejo sumário entre as várias regiões, ou mais 
exatamente, entre os vários Brasis que integram êste 
continente – porque o Brasil não é um país, é um 
continente. 

Pois bem, Sr. Presidente, o desenvolvimento 
da pressão inflacionária tem exacerbado êsses 
desniveis, o que vale dizer: a região Centro Sul se 
tem beneficiado – ou aparentemente beneficiado 
porque pode ser uma vantagem momentânea – 
dessa pressão inflacionária, enquanto que a região 
Nordeste e a região Norte se têm tornado mais 
miseráveis, em conseqüência dela. 

Temos ainda que levar em conta a 
instrumentalidade da máquina politica e 
administrativa no Brasil. Essa instrumentalidade 
revela se, a cada passo, inadequada para impor ao 
Pais o ambiente de ordem, a atmosfera de 
tranqüilidade que todos almejamos. 

As próprias contingências da vida moderna 
fizeram com que várias e inúmeras agências do Poder 
 

brotassem e formassem verdageira constelação em 
tôrno do Executivo, gerando a sua hipertrofia. 
Enquanto isso, eclipsava-se, desmoralizava-se 
desprestigiava-se o Poder lidimamente democrático, 
que é o Legislativo. 

Dotando o Executivo dessa soma imensa, 
incalculável de poder, naturalmente a êsse, poder 
econômico proporcionado pelas várias agências que 
êle dirige á sua discrição sucede, inevitàvelmente, 
uma soma de poder político. Portanto, o Executivo 
passa a revestir-se de um poder quase onímodo, 
semelhante sòmente ao exercido pelos monarcas 
absolutos. 

Se somarmos, Sr. Presidente, a 
inadequação dessa instrumentalidade de govêrno 
às pressões inflacionárias, cada vez mais 
crescentes, caminharemos para a explicação dos 
vários sintomas que atormentam a vida brasileira e 
que tiveram pintura magistral no magnifico 
discurso que, ontem, ouvimos dos lábios de 
Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito grato a V. 
Ex.ª., pela generosidade do julgamento. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Tive ocasião, 
através de longa oração proferida no Monroe, de me 
permitir chamar a atenção desta Casa para as 
circunstâncias especiais em que se celebra, em que 
sé verifica e em que ocorre a transmissão de mando 
neste País. 

O SR. PRESIDENTE: – (fazer do soar os 
tímpanos): Lembro ao nobre orador que, pelo 
Regimento, o tempo para explicação pessoa; é dez 
minutos; V. Ex.ª. já o esgotou. Entretanto, poderá 
dispor de alguns minutoa mais para ultimar suas 
considerações. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Agradeço a 
generosidade de V. Ex.ª.vou ultimar minha oração. 

Dizia eu naquele discurso Sr.  
Presidente que, ao se transmitir o Po- 
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der no Brasil, em face dessa hipertrofia verificada no 
Executivo, não era um presidente que transmitia o 
Poder a outro presidente; era como se fôsse um 
monarca absoluto entregando soma extraordinária 
de Poder ao seu sucessor; e que me inclinava para 
ver, nesse espetáculo – o espetáculo de um Poder 
que se hipertrofiara – a explicação para os graves e 
profundos abalos que sacodem a comunidade 
brasileira, sempre que ela se aproxima dêsse 
momento que passa a ser o momento crucial de sua 
vida. (Muito bem). 

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

O SR. VICTORINO FREIRE: – Desisto da 
palavra, Sr. Presidente. 

O.SR. AFONSO ARINOS: – Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Concedo a V. Ex.ª a 
palavra para explicação pessoal, porque o 
Regimento admite duas explicações pessoais em 
cada sessão. 

O SR. AFONSO ARINOS (para explicação 
pessoal) (*): – Muito obrigado a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, o noticiário aparecido na 
grande Imprensa matutina do Rio e de São Paulo, a 
respeito do voto aqui ontem proferido pela Bancada 
da Oposição, em relação à viagem de S. Ex.ª. o Sr. 
Vice-Presidente da República, em hora não seja 
pròpriamente injusto, não é, entretanto, completo, e, 
em atenção àqueles órgãos das duas cidades, 
gostaria de tecer algumas breves considerações a 
respeito. 

É verdade, Sr. Presidente, que,  
como se tornou desde logo notório, a  
votação processou-se sem que houvesse  
na sala o número regimental. Também é exato  
que, então ocasionalmente na Liderança 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

da Oposição, eu declarei que não solicitaria a 
verificação de votação. E o fiz depois de consultar os 
ilustres companheiros de Bancada que aqui se 
encontravam e de com êles conferir os precedentes 
que regem a matéria. 

Desde logo devo relembrar a V. Ex.ª e aos 
nossos ilustres Pares, que, de nossa parte, 
sempre consideramos que os assuntos da política 
internacional se colocam fora do clima de 
controvérsias decorrentes das lutas da política 
interna. A questão dos acertos ou desacertos, da 
maioria ou menor felicidade na escolha de 
titulares que venham a representar o nosso País 
em missões estrangeiras, pode desde logo 
apresentar aspectos ligados à política 
internacional, e é sempre com a atenção voltada 
para esses aspectos que nós, e também, creio os 
ilustres Membros da Maioria, proferimos os 
nossos votos. 

Tratava-se, em um dos casos, principalmente 
da presença daquela alta autoridade em missão 
cerimonial que tem por objetivo a visita às 
Repúblicas irmãs do Rio da Prata e também à 
República do Chile. Qualquer restrição ou dificuldade 
que uma Bancada neste Plenário oferecesse à 
aceitação da viagem do Vice-Presidente da 
República poderia, desde logo, surgir como uma 
diminuição da importância da delegação e, 
conseqüentemente um ato de descortesia para com 
os países que vão servisitados por êle. 

Esta tese – que não é nossa porque, tem 
sido sempre a tese sustentada no Parlamento 
brasileiro – foi, entretanto, objeto de declaração 
expressa de nossa parte por ocasião da viagem do 
Presidente Café Filho que tinha, então, minoria no 
Congresso. 

Sendo Líder da Bancada da UDN eu  
não era, entretanto, Líder da Maioria, visto que  
o Presidente não tinha Líder governamental  
na Câmara dos Deputados e o panorama  
político nacional oferecia a si- 
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tuação anômala, ou pelo menos excepcional, de o 
Govêrno estar em Minoria no Congresso. 

Levantou-se, na ocasião, na Câmara dos 
Deputados a preliminar de que, estando o Govêrno 
em Minoria, poderia a Maioria daquela Casa, que 
era, senão pròpriamente hostil, pelo menos 
adversária do Govêrno, impedir, por votação, a 
viagem do Sr. Café Filho a Portugal. Como Líder da 
UDN, tive oportunidade de defender precisamente a 
tese que ontem foi objeto do nosso voto: isto é, que 
não poderia, de forma nenhuma, a Maioria da 
Câmara impedir essa viagem, porque seria 
transformar um caso de política interna em um 
problema de política internacional. 

O eminente Líder da Maioria de então, se bem 
estou lembrado, curvou-se a êsses argumentos, foi à 
tribuna – e digo Líder da Maioria porque era de fato o 
condutor das hostes majoritárias da Casa, embora 
não vinculado ao Poder Executivo – e sustentou 
precisamente, esta tese que como disse, não é 
nossa, mas é tradicional na politica do Brasil, tanto 
no Império, como na República. 

Eis porque, Sr. Presidente, nós ontem 
consideramos que não estávamos em condições de 
criar obstáculos a uma delegação diplomática que 
tem por finalidade a visita à Argentina, ao Uruguai e 
ao Chile. 

O problema da investidura do Sr. Vice-
Presidente da República na chefia de uma outra 
delegação, cujo exercício ou cuja atividade é 
cronológicamente concorrente com essa, não é 
problema nosso: é problema do Govêrno. Foi uma 
nomeação provàvelmente desavisada, provàvelmente 
dependente de considerações outras, estranhas à 
política internacional. Mas, muitas das nomeações 
agora feitas obedecem aos mesmos critérios que 
decorrem da supremacia de fatôres políticos ou de 
interêsses pessoais, e nós as temos combatido 
 

sempre que circunscrevem suas conseqüências ao 
âmbito da política interna. 

Estou fazendo estas considerações, Sr. 
Presidente, não apenas em atenção aos jornais, que 
tanto respeito, da antiga Capital Federal e da Capital 
de São Paulo, como também para marcar uma 
posição em relação ao futuro. 

Temos a impressão, temos mesmo a 
convicção de que a Oposição de hoje será o 
Govêrno de amanhã. Nestas condições teremos nós 
autoridade suficiente para, quando se apresentarem 
casos semelhantes, ainda que não estejamos numa 
situação de Maioria no Congresso; nós que, então 
possìvelmente seremos Govêrno, teremos 
autoridade para reclamar o apoio da possível 
Maioria, que seja de nós independente, aos atos e 
iniciativas patrióticamente ligados à política 
internacional do País. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre á Mesa projeto 
que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 24, DE 1960 

 
Art. 1º – Os Presidentes eleitos da República 

submeterão ao Congresso, dentro dos nove 
primeiros meses após sua posse, o plano qüinqüenal 
de desenvolvimento econômico e social do País, 
englobando quatro anos de seu período e o primeiro 
do período subseqüente; aprovado, êste plano 
entrará em vigor no início do segundo ano de cada 
período governamental. 

Parágrafo único – A partir de 1965, os planos 
referidos neste artigo devem ser elaborados em 
função dos imediatamente anteriores, inovando-os e 
dando-lhes continuidade administrativa, quando 
caivel. 
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Art. 2º – O Presidente da República eleito em 
1960 prosseguirá durante o primeiro ano de seu 
govêrno, na execução das metas do atual período; e 
os eleitos depois de 1960, além do disposto no art. 
1º, prosseguirão no primeiro ano de seus períodos 
na execução do quinto ano dos planos de 
desenvolvimento econômico social e programa de 
realizações qüinqüenais em vigor. 

 
Justificação 

 
A mudança da Capital para o Interior enseja 

uma oportunidade excepcional para governar o País, 
dentro de planos qüinqüenais; o projeto vem 
justamente estabelecer a obrigatoriedade de tais 
planejamentos, bem como dos elos que deverão 
associar uns aos outros não só tais planos, como 
também os períodos governamentais, assegurando a 
ambos a necessária continuidade administrativa. 

A obrigação de cada nôvo  
Presidente executar o último ano do 
 

 

plano qüinqüenal, cujos quatro anos anteriores 
couberam ao seu antecessor, favorece 
grandemente a sua atuação com reais benefícios 
para a União, eis que a administração pública 
federal não sofrerá solução de continuidade e os 
novos responsáveis pelo destino da Nação – sem 
necessidade de desmontar bruscamente a 
máquina administrativa que encontrarem – terão 
tempo suficiente para se inteirar dos serviços em 
marcha e bem conhecer o pessoal e o material de 
que irão dispor, isto, no decorrer dos nove meses 
que terão à disposição para introduzir inovações 
e elaborar o nôvo plano qüinqüenal, para 
execução por si em quatro anos e por seu 
sucessor em um. 

Sala das Sessões, em 7 de junho de 1960. – 
Coimbra Bueno. 

Esbôço do entrosamento entre os sucessivos 
"Períodos de Govêrno" (Per. de Gov.) e os "Planos 
Qüinqüenais de Desenvolvimento econômico e 
Social" (Pl. Q.) a partir de 1960, em Brasília. 

  

1960    
Refusão das metas e preparo do 1º 
Pl. Q. 

1961 I   

 
62 II  1º 

 

Per. de Gov. 
63 III  2º 

Execução do 1º Pl. Q. 

 64 IV  3º  

65 V  4º  
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(Continuação) 
 

 1966 I  5º idem e preparo do 2º Pl. Q. 

 67 II  1º  

Per. de Gov. 
68 III  2º 

Execução do 2º Pl. Q. 
69 IV  3º 

 70 V  4º   

 1971 I  5º idem e preparo do 3º Pl. Q. 

 72 II  1º  

Per. de Gov. 
73 III  2º 

Execução do 3º Pl. Q. 
74 IV  3º 

 75 V  4º   

 1976 I  5º idem e preparo do 4º Pl. Q. 

      

 
Em resumo: – O Presidente que assumir o Poder, 

por exemplo, em janeiro de 1966, deverá prosseguir 
durante êsse ano, na execução do 5º e último ano do 1º 
Pl. Q. – e concomitantemente, refundir, Introduzir  
suas idéias, preparar e submeter ao Congresso,  
o 2º Pl. Q. estabelecido e legado pelo seu an- 
 

tecessor. – Em 1967, 1968, 1969 e 1970, deverá 
executar os 4 primeiros anos do 2º Pl. Q., e ainda, no 
correr de 1970, deverá estabelecer o 3º Pl. Q. a ser 
legado ai seu sucessor em janeiro de 1971. – E 
assim por diante estabelecendo-se uma vital 
continuidade administrativa:no País. 
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Ás Comissões de Constituição e Justiça, de 
Economia e de Legislação Social. 

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

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 270, DE 1960 

 
Nos têrmos regimentais, requeiro a V.Ex.ª se 

digne solicitar ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, à Casa Civil da Presidência da República e à 
"Caravana Brasileira de Mostra Móvel Itinerante" – 
recém.criada por decreto – as seguintes informações:  

1. Se é certo que o Navio Mauá vai percorrer 
os portos brasileiros levando uma exposição das 
realizações governamentais; 

a) qual o programa e itinarário de sua viagem, 
indicando o número de dias que, aproximadamente 
pelo menos, gastará o navio em sua excursão, os 
portos a serem visitados, duração da exposição em 
cada um dêles etc; 

b) qual o montante, pelo menos aproximado, 
das despesas com a confecção da exposição e sua 
montagem no mencionado navio; 

c) se houve trabalhos de adaptação do "Mauá" 
para nêle ser instalada a exposição, a quanto 
montaram as despesas globais; 

d) qual o montante das despesas do mesmo 
navio, por dia, navegando ou estacionado, incluindo as 
despesas de tripulação, combustivel, alimentação etc.; 

e) qual a receita bruta que o referido navio 
deixará de perceber 

– pelo menos aproximadamente 
– durante o período de sua excursão, como 

exposição itinerante, sendo desviado de sua 
destinação ordinária de transporte; caso seja difícil a 
avaliação pedida; 

f) que preço pediria o Lloyd  
Brasileiro para fretar um navio da 
 

classe e tonelagem do "Mauá", a uma emprêsa ou 
entidade privada, por dia de viagem ou de parada 
nos portos; 

g) quantos funcionários ou servidores públicos 
acompanharão o navio, durante sua excursão, 
indicando.se o nome dêles, os cargos ou funções 
que ocupam e as repartições, autarquias ou 
sociedades de economia mista a que pertencem, 
bem como os vencimentos ou salários que percebem 
e, mais as gratificações, diárias e vantagens que 
gozarão durante o período da excursão; 

h) por que verbas ou dotações orçamentárias, 
da União, de autarquias ou sociedades de economia 
mista, correrão as despesas a que se referem os 
quesitos anteriores. 

2 – Pede-se, outrossim, informar qual a 
tonelagem do "Mauá", indicar se é cargueiro ou 
misto, esclarecendo, na segunda hipótese, quantos 
passageiros transporta. E ainda, se, atualmente, a 
frota de cabotagem nacional dispõe de excesso de 
navios e de praça para o transporte de carga e 
passageiros, estando êste serviço perfeitamente 
normalizado. 

3 – Se é certo que, além da exposição 
ítinerante a ser realizada pelo "Mauá",  
projeta-se a Promoção de outras, pelo interior do 
País, em caminhões especialmente preparados para 
tal fim; 

a) quantos caminhões serão empregados 
nesse mister e a que repartições, autarquias ou 
sociedades de economia mista êles pertencem; ou, 
caso contrário, de que emprêsas transportadoras 
foram ou vão ser contratados ou fretados (Pede-se 
especificar a tonelagem das caminhões); 

b) qual o montante, pelo menos aproximado, 
das despesas com a confecção dos mostruários que 
o conjunto dos caminhões transportara; 

c) qual o montante das  
espesas para a adaptação dos cami- 
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nhões a fim de transportarem as exposições 
itinerantes; 

d) qual a despesa de cada caminhão, por dia, 
incluindo pessoal, combustível, pneus, reparos – ou, 
noutra hipótese, qual o preço do fretamento ou 
locação dos caminhões; 

e) qual o número de dias que os caminhões 
empregarão em sua excursão-exposição; 

f) quantos funcionários ou servidores públicos 
acompanharão os caminhões, indicando o nome 
dêles, cargos ou funções que ocupam, repartições, 
autarquias ou sociedades de economia mista  
a que pertencem, bem como vencimentos que 
percebem e, mais, as gratificações, diárias e 
vantagens que gozarão durante o tempo da 
exposição itinerante; 

g) por que verbas ou dotações orçamentárias, 
dá União, de autarquias ou sociedades de economia 
mista correrão as despesas a que se referem os 
quesitos anteriores. 

Sala das sessões, em 7 de julho de 1960. – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Resolução nº 
40, de 1960, de autoria da Comissão Diretora, que 
nomeia Rosa Maria de Barros Carvalho Czajka para 
cargo vago de Oficial Auxiliar da Ata, do Quadro do 
Senado Federal. 

 
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 
Comissão Diretora para Redação Final. 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 40, DE 1960 
 

Nomeia para o cargo vago de Oficial Auxiliar 
da Ata padrão PL-4, Rosa Maria de Barros Carvalho 
Czajka. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeada nos têrmos do art. 

65, letra "c", item 2 do Regimento Interno, para o 
cargo vago de Oficial Auxiliar da Ata, padrão PL.4, 
Rosa Maria de Barros Carvalho Czajka. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

41, de 1960, de autoria da Comissão Diretora, que 
nomeia Joffre Dias para cargo vago de Guarda de 
Segurança, padrão PL.9, do Quadro do Senado 
Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro, Secretário. 
É lida a seguinte: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
(Substitutivo da Comissão Diretora ao Projeto 

de Resolução nº 41, de 1960). 
Artigo único. Substitua.se pelo seguinte: 
"São nomeados, de acôrdo com o art. 85, letra 

c, item 2, do Regimento Interno, para os cargos 
vagos, de Guarda de Segurança, padrão PL.9, 
criados pela Resolução nº 24, de 1960, Joffre Dias e 
Walter Lúcio Fonseca". 

 
Justificação 

 
Sendo duas as vagas existentes, é de 

vantagem que na mesma Resolução se faça o 
respectivo provimento. 
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É o que, através da presente emenda propõe 
a Comissão Diretora, também autora do projeto. 

Cunha Mello. – Gilberto Marinho – Novaes 
Filho. – Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de 
emenda da Comissão Diretora, que regimentalmente 
deve opinar sôbre a matéria, independe de parecer, 
podendo ser imediatamente votada. 

Em discussão o projeto e a emenda (Pausa) 
Não havendo quem queira fazer uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Se aprovada a emenda, fica prejudicado o 

projeto. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovada. Fica prejudicado o projeto. 
É o seguinte o projeto prejudicado 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 41, DE 1960 

 
Nomeia Joffre Dias para o cargo vago de 

Guarda de Segurança. 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeado, de acôrdo com o art. 

85, letra "c", item 2, do Regimento Interno, para o 
cargo vago de Guarda de Segurança a padrão PL.9, 
criado pela Resolução nº 24, de 1960, Joffre Dias. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão Diretora para Redação Final. (Pausa). 

Esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia, dou a palavra ao nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

O Senhor Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do ora- 
 

dor, será publicado posteriormente. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Jorge Maynard. 
O SR. JORGE MAYNARD (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, a minha ausência 
desta Casa, na semana passada, Impediu-me de 
ocupar a tribuna do Senado para reverenciar a 
memória de Airton de Mendonça Teles, vitimado no 
acidente de aviação ocorrido na Bahia de 
Guanabara, no fim do mês passado. 

Pertencente a tradicional família do meu 
Estado, desaparece Airton Teles bem moço ainda, 
interrompendo-se, assim, de maneira sobremodo 
lamentável e prematura, uma vida que se revelara 
tão promissora e já tão cheia de benefícios prestados 
aos seus concidadãos e à sua Pátria. 

Na última Legislatura, o saudoso  
conterrâneo desempenhara, com operosidade e 
brilhantismo, o mandato de Deputado Federal,  
como representante de Sergipe na Câmara  
dos Deputados. Antes, logo após sua  
diplomação em Medicina, ocupou a cadeira de 
Deputado Estadual na Assembléia Legislativa  
do seu Estado Natal. 

Pertencente às fileiras do Partido Social 
Democrático, do qual foi leal, dedicado e eficiente 
colaborador, distinguiu-se pela moderação de 
atitude, pela elevação de propósitos e pela 
cordialidade no trato com os seus antagonistas 
políticos. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exª. um aparte? 

O SR. JORGE MAYNARD: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Quero 

expressar, por Intermédio de V. Exª., o  
pesar do Estado que represento e da Bancada do 
Partido Social Democrático, pelo desapareci- 
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mento do Deputado Airton de Mendonça. Teles, 
associando-me à homenagem ora prestada à 
memória do ilustre sergipano. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Agradeço a 
solidariedade do nobre Senador Lobão da Silveira à 
homenagem que presto à memória do meu 
conterrâneo. 

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

O SR. JORGE MAYNARD: – Pois não. 
O SR. TACIANO DE MELLO: – Fui colega de 

Aírton de Mendonça Teles e dêle guardo a melhor 
recordação. Na Câmara dos Deputados, foi um 
companheiro como raros existem, no trato diário. Era 
um idealista e se propunha a transferir seus negócios 
para Goiás, onde pretendia desenvolver suas 
atividades. É, pois, com muito pesar que vejo 
desaparecer aquela figura môça e brilhante do 
Estado de V. Exª. Receba, pois, como homenagem 
do Partido Social Democrático de Goiás à memória 
do ilustre morto, minhas singelas palavras de aprêço, 
consideração e pesar. 

O SR. JORGE MAYNARD: – O testemunho 
do nobre Senador Taciano de Mello bem prova a 
justiça desta homenagem. 

(Lendo). 
Sr. Presidente, como sergipano e no 

cumprimento do que considero um dever, registro 
aqui o meu pesar pelo falecimento do conterrâneo 
ilustre, tão cedo roubado ao convívio dos seus 
coestaduanos e amigos. (Muito bem). 

O SR. COIMBRA BUENO: – Senhor 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Coimbra Bueno. 

 

O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr. 
Presidente, há dias, mais precisamente, a 21 de 
junho do corrente ano, informei ao Senado o meu 
propósito de apresentar projeto que regule e 
normalize a questão do planejamento econômico e 
social dêste País, problema que vem sendo objeto, 
nos últimos anos, de muita literatura, e pouca ação. 

Encaminho, hoje, minha proposição à Mesa e 
espero que, assim como o Congresso encontrou 
meios e modos de aprovar o Plano salte, encontre 
agora modos e meios para aprovar o projeto que lhe 
submeto. 

Visa êle a coordenar a ação do Poder Público 
Federal, através dos próximos qüinqüênios, de 
maneira continuada, sobretudo agora que o Govêrno 
Federal, através de trinta e uma metas, procurou 
equacionar os grandes problemas nacionais. 
Infelizmente, não foram êles objeto de um plano 
conjunto, que seria, digamos, o primeiro Plano 
Qüinqüenal de Desenvolvimento Econômico e Social 
dêste País. Mas ainda está em tempo, e as metas 
podem constituir um excelente manancial para o 
estabelecimento do nosso 1º Plano Qüinqüenal. 
Solicitaria ainda, se possível, a Interferência da Mesa 
junto a Assessoria Técnica no sentido de que ela 
estude o Projeto, no menor prazo, dando sugestões 
cabíveis, sobretudo como acentuei, levando em 
consideração os meios e argumentos que, dentro 
das normas constitucionais, possibilitaram a 
aprovação da Plano Salte – primeira tentativa de 
normalização das coisas públicas dêste País. 

Sr. Presidente, assistimos, há dois  
dias, à aprovação em regime de urgência – 
urgentíssima, do Projeto que cria dois Ministérios: – 
o da Indústria e Comércio e o de Minas e  
Energia. Gostaria de lembrar ao Senado que  
durante os primeiros anos da Legislatura para 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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a qual fui eleito, foi constituída no Congresso uma 
Comissão Mista ou inter-parlamentar, para estudar a 
reforma administrativa do País, incluindo a criação 
dêsses dois Ministérios, mais o da Economia e 
outras providências em estudos Essa Comissão 
Mista, foi sucessivamente presidida pelo Sr. Horácio 
Láfer, hoje Ministro das Relações Exteriores e por 
um ex-Ministro da Educação, o Sr: Gustavo 
Capanema. Pois bem, apesar de ter êsse órgão 
funcionado durante uns cinco anos, realizando várias 
reuniões sôbre assunto de excepcional importância, 
foi dissolvido não sei por que motivo, depois de 
iniciados muitos estudos da mais alta relevância para 
o País. Certamente os Ministérios agora criados 
teriam sido encarados de outra maneira,e sua 
criação seria entrosada com a reforma da totalidade 
da administração Pública e a composição estrutural 
do Govêrno, não fôra o sistema que, infelizmente, 
vem se tornando normal nesta Casa: – assuntos dos 
mais importantes são aprovados em regime de 
urgência-urgentíssima, a jato, mesmo em se tratando 
da criação de órgãos da importância de novos  
Ministérios. 

A criação dêsses dois Ministérios era 
reclamada, há muitos anos, e estava na consciência 
geral da Nação. O que condeno é o modo por que 
vêm sendo resolvidos êsses assuntos, sem a 
necessária profundidade, sempre à última hora, em 
um só dia, quando por outro lado, andaram seus 
processamentos a passo de cágado, durante anos e 
em pura perda. 

Essa Comissão Mista ou inter-Parlamentar de 
Reforma da Administração Pública, deixou de existir 
porque a prorrogação pedida pelo Senado deixou de 
ser feita concomitantemente pela Câmara. 

Assim, extinguiu-se, pura e simplesmente, 
essa Comissão da mais alta importância para a 
Administração Pública do País; em lugar 
 

de seus estudos inacabados e aprofundados, dando 
lugar à criação harmônica de novos ministérios, estes 
surgem da noite para o dia. No ano passado, fui dos 
que mais lutaram para dotar o Departamento 
Administrativo do Serviço Público das verbas 
necessárias à transferência da Capital, mas, destinadas 
não só às providências da mudança parcial em 21-4-
50, mas principalmente, à instalação definitiva e 
paulatina das repartições federais em Brasília. 

Isso me levou a correr de um Ministério para 
outro e para o Palácio das Laranjeiras, várias vêzes, 
justamente com o objetivo de ser consignada uma 
verba superior a um bilhão de cruzeiros ao Executivo 
(DASP), para aquela finalidade. Lembro-me de que 
foi originàriamente de minha autoria a minuta da 
emenda, mais tarde adotada por esta Casa do 
Parlamento, restabelecendo a verba, negada pela 
câmara, como já disse, de mais de um bilhão de 
cruzeiros. 

Minha finalidade precípua naquele momento, 
era propiciar recursos, ao DASP, para a mudança 
definitiva e progressiva. Troquei idéias, inúmeras 
vêzes, com o seu Diretor, para que encarasse de 
frente o assunto da interiorização das repartições 
públicas. 

Entendo que êsses Grupos de Trabalho de 
Mudança da Capital foram úteis, mas como órgãos 
de emergência, isto é, transitórias atendendo 
principalmente ao impacto de 21 de abril de 1960. 
Precisamos pensar em medidas definitivas; 
precisamos, urgentemente, da reorganização 
administrativa de todos os Ministérios e órgãos da 
Administração. Pública, para só então promover-se a 
transferência de cada unidade, depois de 
devidamente ordenada e modernizada. Precisamos, 
através dessa reorganização, estabelecer os critérios 
da essencialidade e prioridade para a transferência 
das Repartições Públicas Federais para Brasília, Não 
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é concebível que pensem em realizar e completar a 
interiorização da Capital da República em apenas um 
ou dois anos. Qualquer de nós sente as dificuldades 
que estamos vivendo, apenas com a mudança de 
uns 4.000 funcionários. É-nos necessário no mínimo, 
um período de cinco anos para completar a 
interiorização do Executivo Federal, que conta 
provàvelmente, com mais de cinqüenta mil 
funcionários a serem aqui instalados com suas 
Repartições. Se para transferirmos quatro ou cinco 
mil estamos presenciando mil dificuldades, apesar 
dos esforços que vêm sendo dispendidos  
a jato, em condições excepcionais, com gastos à 
mão aberta, o que não será com a transferência de 
cinqüenta mil! 

Qualquer pessoa de bom senso há de sentir 
que não se poderá fazer a transferência de cinqüenta 
mil funcionários ou mais num mesmo regime, porque 
então todo o dinheiro do País seria pouco para 
custear uma tal aventura. Em todos os países onde 
se operaram transferências de Capitais, essas foram 
sempre progressivas, programadas e objeto de 
esquemas detalhados. 

O que preconizamos agora é que o Govêrno 
volte suas atenções para o DASP a fim de que êste 
órgão cumpra o seu dever na formulação de um 
plano de reorganização administrativa do País com a 
descentralização da administração pública, plano 
êste que preveja a mudança paulatina, dentro do 
critério de essencialidade, que vier a ser 
estabelecido. 

Há tempos, quando buscamos o quadro dos 
órgãos da administração pública, se não me falha a 
memória, ali localizamos cêrca de cento e trinta e um 
órgãos. Necessário se faz, para êsses órgãos, criar 
um critério de sua redistribuição pelo território 
nacional, bem como de manutenção de outros no 
próprio Rio de Janeiro e a transferência de 
 

alguns para Brasília. Estou quase certo de que a 
maior parte dêsses órgãos que vão a mais de uma 
centena – poderá ser melhor localizada em outras 
regiões do País, ficando muitos dêles no Rio de 
Janeiro e o menor número em Brasília. Poderemos 
assim marchar com um País mais organizado, mais 
esquematizado e estruturado, obtendo-se, assim, 
resultados mais positivos na pública administração. 

Eram estas as palavras que desejava 
pronunciar, neste momento, acompanhando o 
projeto que hoje apresentei sôbre a sucessão dos 
períodos governamentais e dos planos de 
desenvolvimento econômico e social, que, acredito 
só poderão ter vigor se, imediatamente, o DASP 
aproveitar parte da verba de um bilhão de cruzeiros 
que lhe está destinada, no orçamento vigente para 
propor ao Govêrno, a imediata composição, de um 
Grupo de Trabalho ou pela forma que entender, ou 
mesmo reestruturando o próprio DASP, para uma 
proposição de reforma geral da Administração 
Pública brasileira, como medida inicial e essencial 
para a paulatina transferência do Executivo Federal 
para Brasília, sem os tropeços a que foram 
submetidos os dois Podêres Legislativo e Judiciário 
em 21-4-1960, e até hoje. – Sòmente Ministérios e 
Repartições perfeitamente reorganizados, com 
pessoal selecionado devem ser transferidos para 
Brasília, para que a Nova Capital funcione. – (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outros 
oradores inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que hoje haverá 
reunião do Congresso Nacional, às 21 horas, para 
apreciação de veto presidencial. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Designo para a sessão ordinária de amanhã, a 
seguinte: 
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ORDEM DO DIA 

 
Segunda discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 37, de 1959, de autoria do Sr. Senador 
Lobo da Silveira, que altera a Lei nº 3.431, de 18 de 
julho de 1958, que constituiu o Estabelecimento 
Rural do Tapajós, tendo Pareceres Favorá- 
 

veis, sob ns. 246 a 248, de 1960, das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
 
Levanta-se a sessão às 5 horas e 10 minutos. 
 

 



86ª SESSÃO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 8 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 

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

Cunha Mello. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Mendonça Clark. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Antônio Baltar. 
Jorge Maynard. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Moura Andrade. 
Taciano de Mello. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (29). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário,  

servindo de 2º, procede à leitura 
 

da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, 
é sem debate aprovada. 

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

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens 

 
Do Sr. Presidente da República, ns.  

118 e 119, do corrente ano, restituindo autógrafos 
dos seguintes Projetos de Lei da Câmara, já, 
sancionados: 

Nº 40, de 1960, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$. 25.000.000.00, destinado ao 
plano de levantamento geo-econômico do Estado do 
Amazonas. 

Nº 37, de 1960, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério de Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 para 
ocorrer às despesas do VI Congresso Inter-
Americano de Cardiologia. 

 
Ofícios 

 
Do Prefeito do Distrito Federal comunicando 

que o seu assistente, Sr. Divino Ramos, estará em 
contato permanente com o Congresso para 
encaminhamento e solução de qualquer assunto que 
dependa da Prefeitura. 
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TRIBUNAL DE CONTAS 
 

Nº 1.981 – P.60 28 de junho de 1960. 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal. 
Assunto: Tomada de contas da 

"PETROBRÁS". 
Anexo: – Um parecer e um relatório. 
A Lei nº 2.004, em seu artigo 32, parágrafo 

único; determina, em relação à tomada de contas da 
Petróleo Brasileiro S. A. – PETROBRÁS – que êste 
Tribunal emita parecer enunciativo e crítico sôbre as 
mesmas contas. 

Em cumprimento ao citado dispositivo legal, 
tenho a honra de encaminhar a essa Casa do 
Congresso, pelo alto intermédio de Vossa 
Excelência, aquêle parecer, referente.ás contas do 
exercício.de, 1958, constituído, pelo voto do. Exmo. 
Sr. Ministro Rogério de Freitas, que foi 
unânimemente aprovada por esta Côrte, em sessão 
de 15 do corrente mês, bem como pela relatório das 
Diretorias especializadas dêste mesmo Tribunal 

Outrossim, comunico a Vossa Excelência que 
foram encaminhadas à Câmara dos Deputados, para 
os devidos fins, quatro (4) pastas contendo a 
documentação pertinente ao assunto. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de 
minha elevada estima e distinta consideração. – 
Joaquim Henrique Coutinho – Ministro Presidente. 

Á Comissão de Finanças. 
 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 

pelo Senhor Primeiro Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 371, DE 1960 

 
Em reverência à memória do  

ilustre homem público, Sr. Afonso 
 

Wanderley Júnior, que acaba de desaparecer, 
encerrando uma existência cheia de serviços ao País 
e ao Estado de Santa Catarina, cujo Estado 
representava na Câmara dos Deputados, 
requeremos as seguintes homenagens, na forma 
prevista no Regimento Interno e de acôrdo com as 
tradições da Casa: 

1) inserção em Ata de um voto de profundo 
pesar pelo, seu falecimento; 

2) apresentação de condolências à  
família, ao Estado de Santa Catarina e ao Partido 
político a que pertencia, a União Democrática 
Nacional; 

3) encerramento da sessão. 
Sala das Sessões, em 7 de julho de 1960. – 

Francisco Gallotti – Novaes Filho – Gilberto Marinho 
– Jorge Maynard – Lobão da Silveira – Caiado de 
Castro – Afonso Arinos – Ovídio Teixeira – Antônio 
Baltar – Argemiro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, desgraçadamente, após insidiosa 
moléstia que muito o fêz sofrer, terminou seus dias, 
ontem, um Deputado Federal da minha terra, o Sr. 
Afonso Wanderley Júnior. 

Afonso Wanderley Júnior, nascido no Estado 
do Paraná, desde 1929 ou 1930 radicou-se em 
Santa Catarina, para onde foi mandado pelo 
Ministério da Marinha, como Professor da Escola de 
Aprendizes Marinheiros. 

Era, então, Oficial.Professor. 
Chegando a Florianópolis; desenvolveu tal 

atividade que conquistou o coração catarinense. 
Lecionando naquela Escola, resolveu bacharelar-se 
e fêz, em Curitiba, o curso de Direito, tornando.se, 
assim, advogado. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Como professor e advogado, profissão que 
exerceu com brilhantismo no meu Estado Afonso 
Wanderley Júnior crescia no conceito do povo 
catarinense e jamais abandonou a nossa terra. 
Reformado, lá continuou advogando e, cada dia, 
mais se impunha ao respeito de meus conterrâneos. 

Iniciou sua vida política em Santa Catarina, 
com grande brilho e, quando da formação dos 
Partidos políticos ora existentes, filiou-se à União 
Democrática Nacional. Assim, as palavras que hoje 
profiro, na qualidade de representante pessedista, 
além da sinceridade habitual com que sempre ocupo 
a tribuna, têm a franqueza de se referir a um 
adversário político que mereceu o meu respeito e se 
tornou digno da homenagem que presto à sua 
memória, em nome do povo da minha terra e do 
Partido Social Democrático, Seção de Santa 
Catarina. 

Afonso Wanderley Júnior, como advogado, 
pôs-se sempre à, frente de todos os movimentos que 
captavam a simpatia da opinião pública catarinense. 

Ao lado do Desembargador Gil Costa também 
falecido, foi mesmo um líder popular, principalmente 
na Capital do Estado. 

Quando das eleições para a formação do 
Congresso Nacional, candidatou-se a Deputado pela 
União Democrática Nacional e sua eleição constituiu 
verdadeira consagração. 

Embora não sendo filho de nossa terra, o povo 
catarinense reconheceu nêle tais qualidades e 
virtudes que o elegeu como seu representante junto 
ao Congresso Nacional. 

De sua atuação, como Deputado, o Estado  
de Santa Catarina muito lhe ficou a dever. Tanto 
assim é que, na renovação do mandato, foi reeleito 
pelo mesmo Partido e aqui estava no Congresso 
Nacional defendendo com rara habilidade e 
 

inteligência, os interêsses do Estado e os interêsses 
nacionais. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Concedo o 
aparte a Vossa Excelência. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Associo-me 
ao pesar que V. Exa. interpreta, neste momento, em 
nome do Estado de Santa Catarina e do Partido 
Social Democrático, enaltecendo a memória do 
grande Deputado Wanderley Júnior. Conheci-o na 
legislatura passada, quando no exercício de idêntico 
mandato. Apesar da doença que já o assediava, era 
Wanderley Júnior dos mais assíduos frequentadores 
do Congresso Nacional, sempre na defesa dos 
interêsses da sua terra. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito 
obrigado pelo aparte de Vossa Excelência. 

O. SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Ouço V. 
Exa. com atenção. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
tive a ventura de conhecer pessoalmente o  
ilustre Deputado Wanderley Júnior. De sua  
atuação, no entanto, tive conhecimento através  
de companheiros, de parlamentares e da  
própria Imprensa. V. Exa., falando como  
adversário político do ilustre Parlamentar agora 
falecido, além de praticar ato de nobreza, peculiar à 
sua própria pessoa, justifica plenamente a 
homenagem que todos nós prestamos à memória do 
ilustre morto. Sei, através das informações  
que me chegaram que Wanderley Júnior era, 
sobretudo, um homem bom, um democrata  
sincero. As reeleições sucessivas com que foi 
consagrado pelo povo de Santa Catarina, demons- 
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tram perfeitamente êsses traços singulares da sua 
vida pública. Peço a V. Exa. consinta que se registre 
no seu brilhante discurso, a minha solidariedade 
pessoal e a do meu Partido às justas homenagens 
que V. Exa. presta em nome do Senado Federal, à 
memória do ilustre parlamentar. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito grato 
a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente; ultimamente Wanderley  
Júnior, em virtude de sua saúde abalada, já não 
desenvolvia a. mesma atuação que em períodos 
anteriores. Mesmo assim, de sua casa, do seu 
próprio leito, preocupava-se pelas coisas do  
Estado de Santa Catarina. A mim dirigia, 
freqüentemente, telegramas de apêlo por  
andamento de processos de interêsse do  
Estado. 

Apesar de abatido pela moléstia, o seu espírito 
continuava voltado para a terra catarinense. 

Eis porque, Sr. Presidente, tomei a iniciativa 
de requerer as homenagens e a suspensão desta 
sessão pela morte do ilustre Parlamentar e, estou 
certo, o Senado dará aprovação às medidas 
solicitadas. 

Neste instante, apresento ao Congresso 
Nacional, ao Govêrno Estadual de Santa Catarina e 
à União Democrática Nacional, e à digna família do 
ilustre parlamentar as mais sentidas condolências 
pelo seu passamento. 

Que Deus, na sua infinita misericórdia, o tenha 
recebido para à Eternidade, porque Wanderley 
Júníor era, de fato, um bom, um justo, que partilhava 
do sofrimento alheio, que se alegrava quando podia 
fazer o bem! 

Estas palavras, Sr. Presidente, proferidas por 
um representante pessedista de Santa Catarina, 
traduzem, estou certo, o sentimento do povo da 
nossa terra e dos demais representantes do Estado 
nesta Casa, os eminentes Senadores Irineu 
Bornhausen e Saulo Ramos. 

Esta a homenagem, Sr. Presidente, que queria 
prestar ao saudoso político de Santa Catarina. 

O SR. AFONSO ARINOS (para encaminhar a 
votação) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na 
ausência do nosso ilustre colega Irineu Bornhausen, 
a quem incumbiria naturalmente o penoso dever de 
manifestar a nossa solidariedade, em face do 
desaparecimento do caro e saudoso Deputado 
Wanderley Júnior, venho à Tribuna, em nome do 
nosso Partido, solidarizar-me integralmente com o 
requerimento e o discurso do nobre Senador 
Francisco Gallotti. 

Na verdade, bem avisado andou o eminente 
representante pessedista de Santa Catarina ao 
enumerar, entre as providências a serem tomadas, 
de acôrdo com a solicitação do seu requerimento, a 
inserção de condolências que deveriam ser 
apresentadas à União Democrática Nacional. 

Eu iria mais longe, Sr. Presidente. 
Acompanharia mesmo o eminente Senador 
Francisco Gallotti ao estender essas condolências 
não apenas à digna e nobre e enlutada família, ao 
Congresso Nacional, mas a todos os Partidos e, em 
geral, ao meio político brasileiro. 

As qualidades marcantes de Afonso 
Wanderley Júnior eram, indiscutìvelmente, as mais 
nobres, nítidas e francas de homem politico. A 
firmeza da sua posição e a intransigência das suas 
atitudes devem ser consideradas exemplo, padrão 
na nossa época e no nosso País, onde tantas vêzes 
as acomodações e as transigências se fazem menos 
em benefício do interêsse comum senão e, 
principalmente, na ordem do atendimento das 
vantagens pessoais. 

Devo, aqui, dar meu testemunho – colega  
que fui de Wanderley Júnior em mais de uma  
legislatura, na Câmara dos Deputados; e como 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Líder que tive a honra de ser da minha 
Bancada, em momentos de árdua luta e de áspero 
choque parlamentar – da invariável, bravia militante 
solidariedade partidária e política daquele nosso 
saudoso companheiro, cuja memória hoje 
reverenciamos. 

Era de se notar a permanente posição  
de identidade e solidariedade de Wanderley Júnior 
para com a linha do seu Partido e a orientação  
dos seus companheiros; mas era de se observar e 
de se pôr em evidiência que estas qualidades se 
faziam mais marcadas, mais presentes e mais 
vigorosas nas horas de risco, de luta e, 
principalmente, nas de derrota para nossa 
agremiação. 

Dou o meu testemunho, repito, a êste respeito, 
porque nas lutas que se desenrolaram na Câmara 
Federal – e por que não dizê-lo – em todo o meio 
político do País, nos anos de 1954 a 1955, em 
momentos em que a Cidade convulsionada, era 
tomada da pressão que se fazia sôbre os chefes das 
agremiações oposicionistas, nunca se realizou em 
minha casa, em agôsto de 1954 e novembro de 
1955, uma só reunião, pela noite, pela manhã  
e, às vezes, pela madrugada, aonde viéssemos  
examinar a situação e concertar diretrizes, sem que 
Wanderley Júnior fôsse dos primeiros a chegar, dos 
últimos a retirar-se e dos mais firmes decididos a  
dar a sua opinião apoiar medidas que fôssem 
adotadas. 

Não venho aqui, Sr. Presidente, de forma 
alguma, relembrar esta hora de luta, com o propósito 
de salientar resquícios de qualquer travo ou de 
qualquer mágua; ao contrário, sou daqueles para 
quem a vida pública é uma experiência incessante e 
uma iniciativa sempre nova. 

Não sou dos que guardam no coração, no 
espírito ou nas atitudes qualquer ressaibo do fragor 
das batalhas passadas. Nem ele, WanderIey Júnior. 

Muitas vêzes entretinha comigo discussões 
enérgicas e veementes, pelo que êle considerava 
uma posição de prestígio que eu, como Líder da 
Oposição, conferia ao honrado e saudoso Presidente 
Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, seu 
adversário intransigente na política estadual. Eu o 
fazia conscientemente, não apenas porque fôsse 
sempre distinguido com a amizade a confiança 
daquele ilustre brasileiro, como porque, nos meus 
contatos com o Presidente da Câmara dos 
Deputados sempre saía seguro confortado com a 
certeza de que êle encarnava, naquele momento, as 
instituições democráticas e a intangibilidade do 
Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, mesmo nesses momentos de 
veemente discussão no meu Gabinete, em que 
Wanderley Júnior, não raro divergia de mim, nunca 
essas divergências foram além das portas da sala da 
Minoria, e nunca Wanderley Júnior deixou de tomar, 
no Plenário, aquela posição que eu lhe 
recomendava, como amigo e companheiro, mais do 
que como dirigente da Bancada. 

Era êle um modêlo de lealdade, de correção e 
de firmeza. Era um homem público da melhor 
categoria moral. Homem que os Partidos devem 
encontrar na sua trajetória como um exemplo e um 
incitamento, porque, realmente, a Democracia 
brasileira corre sérios riscos e ela se salvará, ela 
subsistirá, ela se fortalecerá na medida em que os 
Partidos se integrarem como fôrças efetivas de 
captação e movimentação da vontade popular, na 
medida em que formos fiéis às nossas bandeiras, às 
nossas posições e às nossas diretrizes. 

É portanto, evocando um homem que na vida 
privada foi íntegro, veraz e honrado, e que na  
vida pública foi enérgico, fiel e solidário, que  
aqui trago, comovido, Sr. Presidente, a  
voz da União Democrática Nacional, de plena  
solidariedade ao nobre gesto do eminente Sena- 
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dor pessedista, por Santa Catarina, afirmando que 
neste momento a nossa bandeira se curva  
em homenagem, diante do túmulo de Wanderley  
Júnior. 

O SR PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
A Mesa associa-se às manifestações de  

pesar dos diversos oradores e em cumprimento  
da deliberação do Senado, fará inserir em Ata um 
voto de profundo pesar, pelo falecimento do 
Deputado Afonso Wanderley Júnior, representante 
de Santa Catarina na Câmara dos Deputados; 
apresentará condolências à família, ao Estado,  
à União Democrática Nacional. Ainda em 
 

cumprimento da deliberação do Plenário, e nos 
têrmos do Regimento, encerro a sessão. 

Designo para amanhã, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Segunda discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 37, de 1959, de autoria do Sr. Senador 
Lobão da Silveira, que altera a Lei nº 3.431, de 18 de 
julho de 1958, que constituiu o Estabelecimento 
Rural do Tapajós, tendo Pareceres Favoráveis, sob 
ns. 246 a 248, de 1960, das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 

minutos. 
 



87ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 11 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello. 
Lobão da Silveira 
Mendonça Clark. 
Mathias Olympio, 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Antônio Baltar 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Caiado de Castro 
Taciano de Mello. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (22). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

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

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

O SR. PRESIDENTE: – Há Expediente que vai 
ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

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

EXPEDIENTE 
 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
 

Lista nº 4, de 1960 
 

Em 8 de julho de 1960 
 

1) Prestação de contas da cota do impôsto  
de renda recebida pelas Prefeituras  
Municípais: 

– do Prefeito Municipal de Ceará. Mirin,  
RN; 

– do Prefeito Municipal de Cruzília, MG; 
– do Prefeito Municipal de Jequeri, MG; 
– do Prefeito Municipal de Senhora dos 

Remédios, MG; 
– do Prefeito Municipal de itatiba, SP; 
– do Prefeito Municipal de Mangaratiba,  

RJ. 
2) Apelos no sentido da rápida aprovação das 

seguintes proposições: 
– Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que 

institui nova discriminação de rendas em favor dos 
municipios: 

–  da Câmara Municipal de Buriti, MA; 
– da Câmara Municipal de Buritizal, SP; 
– do Prefeito Municipal de Piracicaba, SP; 
– da Câmara Municipal de Canoas, RS. 
– Emenda à Constituição nº 3, de 1959, que 

dá nova redação aos artigos 44 e 45 da Constituição 
Federal: 

– da Câmara Municipal de Açucena, MG; 
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– da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
MG; 

– da Câmara Municipal de Itinga, MG; 
– da Câmara Municipal de Patos de Minas 

MG; 
– da Câmara Municipal de Magé, RJ; 
– da Câmara Municipal de Corumbá, MT; 
– da Câmara Municipal de Campo Grande, 

MT; 
– Projeto de Lei do Senado número 36-53, que 

dispõe sôbre o Código Brasileiro de Radiodifusão (de 
autoria do Senador Marcondes Filho): 

– da Assembléia Legislativa de Mato Grosso; 
– Projeto de Lei da Câmara número 70-54 (no 

Senado) que dispõe sôbre a situação dos 
empregados porteiros, zeladores, faxineiros e 
serventes de prédios e apartamentos residenciais: 

– do Sindicato dos Empregados em Edifícios 
do Rio de Janeiro, GB; 

– Projeto de Lei da Câmara número 675, de 
1955, que autoriza o Poder Executivo a elaborar 
estudos e proceder construção de oleoduto 
destinado a transporte de combustíveis petrolíferos 
líquidos, do Rio de Janeiro a Belo Horizonte: 

– da Assembléia Legislativa de Minas  
Gerais; 

– Projeto de Lei da Câmara número 1.495-56, 
que regula a aplicação do art. 8º, inciso III, da  
Lei nº 2.145, de 29-12-53, quanto à aquisição de 
máquinas e equipamentos pelas Prefeituras 
Municipais: 

– da Câmara Municipal de Iraí RS; 
– da Câmara Municipal de Pelotas, RS; 
– Projeto de Lei da Câmara número  

2.688-57, que cria o Conselho Federal e os  
Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras  
providências. 

– da Câmara Municipal de Cedral,  
SP; 

– Projeto de Lei da Câmara  
número 2.767-57, que acrescenta pará- 
 

grafo ao art. 445 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (sôbre prazo de vigência dos contratos de 
trabalho): 

– da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; 
– Projeto de Lei da Câmara número 2.785-57, 

que dispõe sôbre a participação dos empregados no 
lucro das emprêsas: 

– da Federação das Associações de Viajantes, 
Vendedores e Representantes Comerciais do Brasil 
no Rio de Janeiro, GB; 

– da Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul, SP; 

– Projeto de Lei da Câmara número 4.331-58, 
que altera o art. 50 da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto 
de 1957, (aumento de tarifas alfandegárias): 

– da Câmara Municipal de São Paulo; 
– projeto de Lei nº 179-59, que dispõe sôbre 

os servidores do Departamento Nacional de 
Educação do Instituto Nacional de Estudos 
pedagógicos e do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas: 

– do Sr. Expedito de Melo Ribeiro, da 
Comissão do Vale do Curu, Pentecoste, CE; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 461, de 1959, 
que dispõe sôbre Aposentadoria de Ex-
Combatentes: 

– da Associação dos Ex-Combatentes do 
Ceará; 

– Projeto de Lei da Câmara número 734-59, 
que isenta de impôsto de consumo os fertilizantes 
simples e compostos destinados à aplicação em 
atividades agrícolas: 

– da Câmara Municipal de Garça, SP; 
– Projeto de Lei nº 785-59, que dispõe sôbre 

pagamento de ágio relativo às importações feitas por 
emprêsas telefônicas organizadas há menos de 10 
anos, com capitais exclusivamente nacionais, e dá 
outras providências: 

– do Prefeito Municipal de Cuiabá, MT; 
Projeto de Lei nº 830-59, que  

institui o cadastro dos lavradores 
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de milho e feijão no Banco do Brasil S. A. para 
financiamento de sua produção e venda no atacado 
a preços mínimos fixados pela COFAP: 

– do Sr. João Chiesse Filho, Prefeito Municipal 
de Barra Mansa, RJ; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 967-59, que 
assegura aos Senadores, Deputados Federais e 
Deputados Estaduais, franquia postal-telegráfica e 
redução de 50 por centro nas passagens aéreas: 

– da Assembléia Legislativa de São Paulo. 
3) Observações e sugestões sôbre 

proposições em curso no Congresso: 
– Projeto de Lei da Câmara nº 149-59, que 

dispõe sôbre a classificação de cargos do serviço 
público civil do Poder Executivo, estabelece os 
vencimentos correspondentes, e dá outras 
providências: 

– da Câmara Municipal de Recife, PE; 
– dos Identificadores da Delegacia do 

Trabalho de Aracaju, SE; 
– da Associação Comercial de Itapira, BA; 
–  da Associação Comercial de Itapetininga, 

SP; 
– da Associação Comercial de São Bernardo 

do Campi, SP; 
– Projeto de Lei da Câmara nº 354-48, que 

concede imunidades aos Vereadores municipais: 
– da Câmara Municipal de Ponta Porã, MT; 
– Projeto de Lei do Senado nº 14-53, que cria 

o Parque Indígena do Xingu: 
–  da Assembléia Legislativa de Mato Grosso; 
– Projeto de Lei nº 552-55, que estabelece 

plano preliminar sôbre a Reforma Agrária dispondo 
sôbre regime, lavoura nas terras agrícolas, a 
discriminação e destino dessas terras para fins de 
cultivo, e criação e povoamento: 

– da Câmara Municipal de Santo André, SP; 

– Projeto de Lei nº 813-55, que altera o 
Decreto-lei nº 915, de 1º de dezembro de 1938, 
retificado pelo Decreto-lei nº 1.061, de 20 de janeiro 
de 1939, que dispõe sôbre o Impôsto de Vendas e 
Consignações e define competência dos Estados 
para sua cobrança e arrecadação: 

– da Câmara Municipal de Mauá, SP; 
– Projeto de Resolução do Senado nº 24-56, 

que dispõe sôbre remessa de exemplares do "Diário 
do Congresso Nacional", Seção II, às Câmaras 
Legislativas Estaduais e Municipais; 

– da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP; 
– Projeto de Lei nº 1.751-58, que dispõe sôbre 

o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e 
regula o exercício da profissão dos advogados: 

– do Sr. Alfredo Castanheira Lima, de Belo 
Horizonte, MG; 

– Projeto de Lei nº 1.785-56, que isenta da 
obrigatoriedade de Seguro Contra Acidentes do 
Trabalho, sociedades bancárias, que forem de 
economia mista de acôrdo com as condições que 
estabelece: 

– da Associação Comercial de Juiz de Fora, 
MG; 

– Projeto de Lei da Câmara número 208-57, 
que extingue o Fundo Sindical e o Impôsto Sindical: 

– da Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina; 

– Projeto de Reforma Constitucional nº 2, de 
1958, que outorga o título de Conselheiro da 
República, assegurando-lhes prerrogativas e 
vantagens de Senadores: 

– da Assembléia Legislativa de Mato Grosso; 
– da Câmara Municipal de Pirapòzinho, SP; 
– da Câmara Municipal de São Vicente, SP; 
– Projeto de Lei da Câmara nº  

166-58, que institui a cédula 
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oficial de votação nas eleições pelo sistema 
proporcional e dá, outras providências: 

– da Assembléia Legislativa de São Paulo; 
– Emenda à Constituição nº 1-59, que dá nova 

discriminação de rendas em favor dos Municípios 
brasileiros: 

– da Câmara Municipal de Petrópolis, RJ; 
– Projeto de Lei nº 239, de 1959 (do Deputado 

Hélio Ramos), que regula transporte de malas-
postais em todo o território nacional pelas emprêsas 
ou firmas individuais que exploram tráfego rodoviário, 
ferroviário, marítimo ou fluvial: 

– da Câmara Municipal de Igarapé-Açu, PA. 
4) – Solicitações e sugestões para 

apresentação de proposições: 
– Que institua a campanha de alfabetização de 

adultos: 
– da Câmara Municipal de Belém, PA; 
– que localize em Recife, PE, uma refinaria de 

petróleo: 
– da Câmara Municipal de Gravatá, PE; 
– que suplemente a verba para a construção 

da Rodovia BR-5 no Estado do Espírito Santo: 
– da Câmara Municipal de São Mateus, ES; 
– que faça consignação de dotações no 

Orçamento da União para pavimentação; asfáltica da 
BR-34, rodovia Campo Grande-Pôrto XV: 

– da Assembléia Legislativa de Mato Grasso; 
– que restabeleça o feriado nacional de 13 de 

maio: 
– da Assembléia Legislativa de São Paulo; 
– que crie uma Junta de Conciliação e 

Julgamento na cidade de MariIIa: 
– da Assembléia Legislativa de São Paulo; 
– que criei seis Juntas de Conciliação e 

Julgamento na Capital de São Paulo e uma em 
Piracicaba: 

– da Assembléia Legislativa de São Paulo; 
– que instale uma unidade do SAMDU em 

Lorena, SP: 
– da Câmara Municipal de Lorena, SP; 
– que mande construir um hospital para a 

Fábrica Nacional de Motores: 
– da Câmara Municipal de Duque de Caxias, 

RJ; 
– que apresente melhoria para a reforma dos 

Sargentos: 
– do Sr, Alurindo Pereira, de Caxias; RS; 
– que crie um Instituto de Previdência contra o 

desemprêgo e introduza no País a escala móvel de 
salários: 

– da Câmara Municipal de Lagoa Vermelha, 
RS; 

– da Câmara Municipal de Cachoeira, RS; 
– da Câmara Municipal de São Leopoldo RS; 
– da Câmara Municipal de Tôrres, RS; 
–.que proíba a matança de vacas com menos 

de 10 anos: 
– da Câmara Municipal de Canoas, RS; 
– que estabeleça uma lei mais rigorosa para 

os crimes de latrocínio: 
– da Câmara Municipal de Estrêla, RS, 
5) –  Diversos assuntos: 
Solicitações para a extinção da COFAP; 
– da Associação Comercial de Lins, SP; 
–  da Federação do Comércio de São Paulo; 
– da Associação Comercial de Itapetininga, 

SP; 
– da Federação dos Sindicatos Filiados de 

São Paulo, SP; 
– da Câmara Municipal de Carazinho, RS; 
Solicitações no sentido do não funcionamento 

das associações de classe em Brasília: 
– da Câmara Municipal de Crato, CE; 
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– do 1º Congresso Nacional de Portuários de 
Recife, PE; 

Manifestações favoráveis à mudança da 
Capital da República para Brasília: 

– da Assembléia Legislativa de Cuiabá,  
MT; 

– do Sr. José Machado Sobrinho, de Anápolis, 
GO; 

– do Sindicato das Indústrias de Serrarias, 
Carpintarias e Taboarias do Rio, GB; 

– da Câmara Municipal de Botucatu, SP; 
Solicitações no sentido da nomeação de  

uma Comissão para apurar irregularidades na  
CAPFESP; 

– da Câmara Municipal de Belbedouro, SP; 
–  da Câmara Municipal de Rio Claro, SP; 
Solicitações no sentido da solução do 

problema do elevado custo de vida: 
– da Câmara Municipal de Biriguí, SP; 
– da Câmara Municipal de Penápolis, SP; 
– da Câmara Municipal de São João da Boa 

Vista, SP; 
– da Câmara Municipal de Pelotas, RS; 
– do Sr. Raimundo de Lima Pereira e outros 

de Boa Vista, Rio Branco, solicitando a prorrogação 
da existência da COFAP; 

– da Assembléia Legislativa do Amazonas, 
comunicando a inclusão no Orçamento da  
União, a favor da Emprêsa Santo Antônio,  
em Manaus, da verba de quinze milhões de 
cruzeiros; 

– do Prefeito Municipal de Taboleiro, CE, 
solicitando a ligação daquele Município com a 
transnordestina BR-13; 

– da Câmara Municipal de Caraúbas, RN, 
comunicando um voto de aplausos e louvor daquela 
Câmara aos Chefes de Estado Kruschiev e Dwigt 
Eisenhover por ocasião do encontro dos dois 
estadistas na América do Norte; 

– da Assembléia Legislativa  
de Recife, PE, fazendo apêlo no sen- 
 

tido de negar nomeações, admissões 
desnecessárias ao serviço público e que são 
prejudiciais à Previdência Social; 

– da Câmara Municipal de Nova Venécia, ES, 
solicitando a liberação das verbas. destinadas à 
construção do Ginásio Veneciano, naquela 
localidade; 

– do Rotary Club de Anápolis, GO, fazendo 
apêlo no sentido de intensificarem a campanha de, 
defesa contra o grupo oposionista à mudança da 
Nova Capital do Brasil; 

– da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, 
fazendo apêlo no sentido de promoverem, estudos 
para a limitação dos lucros na indústria 
automobilística no País; 

– do Prefeito Municipal de Corumbá, MT, 
solicitando providências para a solução do problema 
da falta d'água naquela localidade; 

– da Câmara Municipal de Campo Grande, 
MT, solicitando providências contra os culpados do 
assassinato do Vereador Edu Rocha em Corumbá, 
MT 

– do Prefeito Municipal de Pôrto Murtinho, MT, 
remetendo a certidão da Dívida Ativa nº 8; referente 
à Taxa Rodoviária Municipal de 1958; 

– da Câmara Municipal de Raposos, 
manifestando-se contrária à autorização concedida 
pelo Govêrno Federal aos Estados Unidos da 
América do Norte para extrair minérios de ferro do 
Estado de Minas Gerais; 

– da Câmara Municipal de Uberaba, MG, 
solicitando estudo, de novas níveis de salário-mínimo 
no País; 

– da Câmara Municipal de Uberaba, MG, 
manifestando-se contrária ao divórcio em nosso 
País; 

– do Sr. Antônio Trindade, do Rio de Janeiro, 
GB, fazendo apêlo no sentido de ser introduzido o 
salário-móvel no País; 

– da Ordem dos Advogados do  
Brasil do Rio de Janeiro, GB, so- 
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licitando a revogação do artigo 24 do Decreto-lei nº 
960, de 17 de novembro de 1938; 

– da Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
GB, solicitando a retificação do Tratado de 
Montevideu que estabelece zonas livres de comércio 
na América Latina; 

– do Sr. João Damasceno, e das Senhoras 
Vera Coelho Rodrigues e Lucília Serpa de Faria, do 
Rio de janeiro, GB, manifestando-se contra à 
transferência da Rádio Ministério da Educação para 
Brasília; 

– do Sr. Pedro T. da Silva, da Estrada 
Urucana, 105, de Santa Cruz, Rio de Janeiro, GB, 
solicitando despacho favorável sôbre terras 
pertencentes ao INIC; 

– dos químicos do Laboratório do 
Departamento Federal de Compras do Rio, GB, 
agradecendo a instituição do Decreto nº 48.285, de 
10 junho de 1960; 

– da Sra. Elizabeth Wan Meyel Carloni e 
outras, solicitando exame atencioso sôbre a situação 
dos, auxiliares de Tráfego Postal e Telegráfico de 
Lapa, Rio, GB; 

– da Câmara Municipal de Araraquara, SP, 
solicitando a regulamentação do jôgo do bicho no 
País; 

– da Associação Profissional dos Ferroviários 
da N.O.B. de Bauru, SP, fazendo apêlo no sentido de 
serem reintegrados nove servidores da Estrada 
Noroeste do Brasil naquela autarquia; 

– da Câmara Municipal de Garça, SP, 
solicitando a rejeição da emenda do Conselho 
Nacional do Serviço Rural, visando a retirar dos 
Municípios a administração na arrecadação dos 
impostos para a Assistência Rural; 

– da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP, 
solicitando o restabelecimento da Fábrica de Papel 
Iguaçu; 

– da Câmara Municipal de  
Jaú, SP, comunicando um voto de  
saudade daquela Câmara pela passa- 
 

gem de mais um aniversário da morte do Dr. Getúlio 
Vargas; 

– da Câmara Municipal de Lins, SP, fazendo 
apêlo no sentido de que o urânio seja sòmente para 
utilização pacífica ao País; 

– da Câmara Municipal de Lins, SP, 
solicitando a nomeação de um chefe para a Seção 
de Fomento Agrícola Mineral daquela localidade; 

– da Câmara Municipal de Nova Granada, SP, 
manifestando-se contrária à elevação das tarifas da 
Cia. Paulista de Estrada-de-Ferro; 

– da Câmara Municipal de Poá, SP, 
manifestando-se solidária com o Presidente da 
República contra a discriminação racial na África do 
Sul; 

– da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho 
do Sul, SP, manifestando-se contrária ao 
procedimento da Cia. Hidrelétrica Paranapanema, 
sôbre o fornecimento de energia elétrica àquela 
localidade; 

– das Sras. Meire Wagner, Mary Ester, de São 
Carlos, SP, manifestando-se contrárias à exclusão 
da Educação Física no Brasil; 

– do Sr. Donato Villari, de São Carlos, SP, 
fazendo apêlo no sentido de comerciantes 
contribuírem para os institutos para serem 
aposentados com o teto das aposentadorias; 

– da Assembléia Legislativa de São Paulo, 
solicitando providências para a atualização da 
Código de Minas; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Vidros e Cristais e Espelhos de São 
Paulo, solicitando providências para impedir a 
aprovação pelo Congresso da redução aduaneira 
sôbre vidros planos; 

– do Sr. Álvaro Garcês, de São Paulo, 
solicitando rejeição do projeto do Deputado Anasser 
que concede anistia aos revoltosos de Aragarças, 
GO; 

– da Sra. Celina Lopes, de  
São Paulo, manifestando-se contrária ao 
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veto da Presidência ao projeto sôbre cancelamento 
de débito de funcionários da União; 

– da Câmara Municipal de São Vicente, SP, 
solicitando providências para a elevação do atual 
salário-mínimo; 

– da Câmara Municipal de Santos, SP, 
congratulando-se com Sr. Odair Ribeiro Leal pela 
sua administração honrada como Delegado Regional 
do Instituto dos Marítimos; 

– das Câmaras Municipais de Taubaté, SP, e 
de Campo Bom, RS, solicitando providências para a 
proibição da matança de vacas com a idade inferior a 
10 anos; 

– da Câmara Municipal de Paranaguá, PR, 
solicitando providências no sentido do funcionamento 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no 
prédio onde funciona a antiga Escola de Aprendizes 
de Marinheiro; 

– da Sra. Maria Aparecida de Carvalho e 
outros manifestando-se contrários à criação do 
Estado da Guanabara; 

– dos Senhores Afonso Sguissardi, Mauro 
Hoff, Cid Rocha, e Associação Comercial e Industrial 
de Paranavaí, PR, do Sr. Antônio Leite Oliva, de 
Jacarèzinho, PR, e Ezequiel Garcia, de Arapongas, 
PR, congratulando-se com o Dr. João Goulart pela 
nomeação do Dr. Fernando da Gama Souza para 
assessor junto à Casa Civil da Presidência da 
República; 

– da Assembléia Legislativa do Paraná 
solicitando o reatamento das relações comerciais do 
Brasil com todos os países do mundo; 

– da Câmara Municipal de Taquarí, RS, 
solicitando prorrogação para o prazo de qualificação 
eleitoral; 

– da Câmara Municipal de Pelotas, RS, da 
Câmara Municipal de Uruguaiana e da de Taquari, 
RS, manifestando-se contrárias à instalação da 
refinaria da Petrobrás em Minas Gerais; 

– do Sr. Ademar Braga, de Belo Horizonte, 
MG, solicitando providências, para as nomeações 
das concursadas do IAPB; 

– da Câmara Municipal de Flôres da Cunha, 
RS, solicitando providências para as alterações na 
cobrança do Impôsto de Consumo sôbre 
empalhação de garrafões. 

Manifestações sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 18-59, que institui a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) já 
convertido em lei: 

– da Câmara Municipal de Olinda, PE; 
– da Assembléia Legislativa de João Pessoa, 

PB; 
– da Câmara Municipal de Guarabira, PB; 
Manifestações sôbre o Projeto de Lei do 

Senado nº 8, de 1959, que dispõe sôbre a forma de 
pagamento dos débitos dos cafeicultores amparados 
pelas Leis ns. 2.095, de 16-11-53 e 2.697, de 27-12-
55 e 3.393, de 27-5-58, já convertido em lei: 

– da Câmara Municipal de Congonhinhas, PR; 
– da Associação Paranaense de Cafeicultores 

de Curitiba, PR; 
Manifestações contrárias à aprovação do 

Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1960 (Nº 2.222-
57, na Câmara dos Deputados), que fixa as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

– do Sr. Ulisses Dantas da Silva, Presidente 
da U.E.S.A., de Maceió, AL; 

– da Câmara Municipal de Araraquara, SP; 
– da Sra. Dulcilia Nogueira, de Araraquara, SP; 
– do Sr. Dionísio Ramos Lima, de Araraquara, 

SP; 
– da Sra. Francisca Alfonso Bradbuy, de 

Araraquara, SP; 
– do Sr. Mário Cerqueira Leite Júnior, de 

Araraquara, SP; 
– do Dr. Edgard Chaves, de Duartina, SP; 
– da Prof.ª Juscelina Muniz, de Duartina, SP; 
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– do Sr. Orlando Bazziloni, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Diva Medecidal Fabio, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Irma Bucci, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Isabel Silva Oliveira, de Martinópolis, 

SP; 
– da Sra. Celina de Freitas Bazziloni, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Eulália Pinto Pedras de Martinópolis, 

SP; 
– da Sra. Rosina Chila Pereira, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Joana Aparecida Fernandes, SP; 
– do Sr. Waldomiro Guimarães, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Esmeralda Oliveira Sanches, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Eunice Thomas Marques, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Irene Gimenes Fernandes, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Maria Monteiro Gonçalves da Silva, 

de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Lourdes Macedo, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Anides de Castro Souza, de 

Martinópolis, SP; 
– do Sr. Queco Ogata, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Laura Belli Orsolini, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Hercy de Figueiredo, de 

Martinópolis, SP; 
– da Família Feltrin, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Braulina Oliveira de Carvalho 

Pereira, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Zenaide Ghiraldeli, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Amélia Jóia Coelho de Carvalho, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Dulce de Oliveira Ribeiro, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Beli Mardegan, de Martinópolis, SP; 
– da Sra. Jacy Campos, de Mar. tinópolis, SP; 
– do Sr. Oséas Tuler, de Martinópolis, SP; 

– do Sr. Valdevino Silva, de Martinópolis,  
SP; 

– do Sr. José de Almeida, de Martinópolis,  
SP; 

– da Sra. Geny Kleim, de Martinópolls, SP; 
– do Sr. Alfredino Alcides Macedo, de 

Martinópolis, SP; 
– da Sra. Nair Macedo, de Martinópolis, SP; 
– da Câmara Municipal de Mongaguá, SP; 
– do Sr. Juvenal José Gonçalves, de Neópolis, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Poá, SP; 
– do Reitor do I.T.A. de São José dos 

Campos, SP; 
– da Sra. Virgínia Ferraz Pires, de São Paulo, 

SP; 
– do Sr. Eduardo Stoppel, de São Paulo, SP; 
– do Sr. Renato Wasth Rodrigues, de São 

Paulo, SP; 
– do Vigário de Mercês, em Curitiba, PR, Frei 

Fidelis de Colombo; 
– do Sr. Diniz Mello, Presidente da Sociedade 

Cultural Beneficente Remanso, de São Pedro do Sul, 
RS; 

Manifestações favoráveis à aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1960 (Nº 2.222-
57, na Câmara dos Deputados), que fixa as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

– da Assembléia Legislativa da Bahia; 
– do Diretor e estudantes do Instituto 

Marcelino Champagnat, de Uberaba, MG; 
– da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

"Sagrado Coração de Jesus", de Bauru, SP; 
– da União Estudantil de Jaú, SP; 
– da Câmara Municipal de Itararé, SP; 
– da Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul, SP; 
– do Sr. João Estavam Costa e outros 

moradores do Bairro das Mercês, em Curitiba, PR; 
– da Diretoria do Instituto Rural Diocesano de 

Jacarèzinho, PR; 
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– do Reitor e do Corpo Docente do Seminário 

Diocesano de Jacarèzinho, PR; 
– do Corpo Docente do Ginásio Maringá, PR; 
– do Sr. Haroldo Ferreira, Prefeito Municipal 

de Canoinhas, SC. 
 

Telegrama 
 
Do Sindicato dos Marceneiros de Irati e dos 

Trabalhadores do Paraná, formulando apêlo no 
sentido de ser prorrogada a lei do inquilinato. 

 
Ofícios 

 
– Do Presidente da Associação Rural de 

Carangola, Minas, convidando os Srs. Senadores 
para solenidades da XV.ª Exposição Agro-Pecuária e 
Industrial de Carangola, no período de 10 a 17 do 
mês em curso. 

– Da Câmara dos Deputados número 261-60, 
encaminhando autógrafo do seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 61, DE 1960 
 
Dispõe sôbre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os monumentos arqueológicos ou pré-

históricos de qualquer natureza existentes no 
território nacional e todos os elementos que nêles se 
encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder 
Público, de acôrdo com o que estabelece o art. 175 
da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A propriedade da superfície, 
regida pelo direito comum, não inclui a das jazidas 
arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos 
nelas incorporados, na forma do art. 152 da mesma 
Constituição. 

Art. 2º Consideram-se monumentos 
arqueológicos ou pré-históricos: 

a) as jazidas de qualquer natureza, origem 
ou finalidade, que representem testemunhos  
da cultura dos paleoameríndios do Brasil, 
 

tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, 
poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e 
quaisquer outras não especificadas aqui, mas de 
significado idêntico, a juízo da autoridade 
competente; 

b) os sítios nos quais se encontram 
vestígios, positivos de ocupação pelos 
paleoameríndios, tais como grutas, lapas e abrigos 
sob rocha; 

c) os sítios identificados como cemitérios, 
sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de 
aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se 
encontram vestígios humanos de interêsse 
arqueológico ou paleoetnográfico; 

d) as inscrições rupestres, os locais como 
sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios 
de atividade de paleoameríndios. 

Art. 3º São proibidos, em todo o território 
nacional, o aproveitamento econômico, a 
destruição ou mutilação, para qualquer fim, das 
jazidas arqueológicas ou pré-históricas 
conhecidas como sambaquis, casqueiros, 
concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem 
assim dos sítios, inscrições e objetos 
enumerados nas alíneas b, c e d do artigo 
anterior, antes de serem devidamente 
pesquisados, respeitadas as concessões 
anteriores e não caducas. 

Art. 4º Tôda a pessoa, natural ou jurídica 
que, na data publicação desta lei, já estiver 
procedendo, para fins econômicos ou outros, a 
exploração de jazidas arqueológicas ou pré-
históricas, deverá comunicar à Diretoria do 
Patrimônio histórico Nacional, dentro de sessenta 
(60) dias, sob pena de multa de Cr$ 10.000,00 a 
Cr$ 50.000,00 (dez mil a cinqüenta mil cruzeiros), 
o exercício desta atividade, para efeito de exame, 
registro, fiscalização e salvaguarda do interêsse 
da ciência. 

Art. 5º Qualquer ato que importe na 
destruição ou mutilação dos monumentos a que se 
refere o art. 2º desta lei, será considerado crime 
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contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de 
acôrdo com o disposto nas leis penais. 

Art. 6º As jazidas conhecidas como sambaquis 
manifestadas ao govêrno da União, por intermédio 
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, de acôrdo com o art. 4º e registradas na 
forma do artigo 27 desta lei, terão precedência para 
estudo e eventual aproveitamento, em conformidade 
com o Código de Minas. 

Art. 7º As jazidas arqueológicas ou pré-históricas 
de qualquer natureza, não manifestadas na forma dos 
arts. 4º e 6º desta lei, são consideradas, para todos os 
efeitos bens patrimoniais da União. 

 
CAPÍTULO II 

 
DAS ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS 

REALIZADAS POR PARTICULARES 
 
Art. 8º O direito de realizar escavações para 

fins arqueológicos, em terras de domínio público ou 
particular, constitua-se mediante permissão do 
Govêrno da União, através da Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a 
respeitá-lo o proprietário ou possuidor do solo. 

Art. 9º O pedido de permissão deve ser 
dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico é Artístico 
Nacional, acompanhado de indicação exata do local, 
do vulto e da duração aproximada dos trabalhos a 
serem executados, a prova de idoneidade técnico-
científica e financeira do requerente e do nome do 
responsável pela realização dos trabalhos. 

Parágrafo único. Estando em condomínio a 
área em que se localiza a jazida, sòmente poderá 
requerer a permissão o administrador ou cabecel, 
eleito na forma do Código Civil. 

Art. 10. A permissão terá por título uma portaria 
do Ministro de Educação e Cultura, que será transcrita 
em livro próprio da Diretoria do Patrimônio Histórico  
e Artístico Nacional, e na qual ficarão estabe- 
 

lecidas as condições a serem observadas ao 
desenvolvimento das escavações e estudos. 

Art. 11. Desde que as escavações e estudos 
devam ser realizados em terreno que não pertença 
ao requerente, deverá ser anexado ao seu pedido o 
consentimento escrito do proprietário do terreno ou 
de quem esteja em uso e gozo dêsse direito. 

§ 1º As escavações devem ser 
necessàriamente executadas sob a orientação do 
permissionário, que responderá, civil, penal e 
administrativamente pelos prejuízos que causar ao 
Patrimônio Nacional ou a terceiros. 

§ 2º As escavações devem ser realizadas de 
acôrdo com as condições estipuladas no instrumento 
de permissão, não podendo o responsável, sob 
nenhum pretexto, impedir a inspeção dos trabalhos 
por delegado especialmente designado pela Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando 
fôr julgado conveniente. 

§ 3º O permissionário fica obrigado a informar 
à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, trimestralmente, sôbre o andamento das 
escavações, salvo a ocorrência de fato excepcional, 
cuja notificação deverá ser feita imediatamente, para 
as providências cabíveis. 

Art. 12. O Ministro da Educação e Cultura 
poderá cassar a permissão concedida, uma vez 
que: 

a) não sejam cumpridas as prescrições da 
presente lei e do instrumento de concessão da 
licença; 

b) sejam suspensos os trabalhos de campo 
por prazo superior a doze (12) meses, salvo motivo 
de fôrça maior, devidamente comprovado; 

c) no caso de não cumprimento do § 3º do 
artigo anterior. 

Parágrafo único. Em qualquer dos casos 
acima enumerados, o permissionário não terá direito 
a indenização alguma pelas despesas que tiver 
efetuado 
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CAPÍTULO III 
 
DAS ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS 

REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS 
ESPECIALIZADAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E 

DOS MUNICÍPIOS 
 
Art. 13. A União, bem como os Estados e 

Municípios mediante autorização federal, poderão 
proceder a escavações e pesquisas, no interêsse da 
arqueologia e da pré-história em terrenos de 
propriedade particular, com exceção das áreas 
muradas que envolvem construções domiciliares. 

Parágrafo único. À falta de acôrdo amigável 
com o proprietário da área onde situar-se a jazida, 
será esta declarada de utilidade pública e autorizada 
a sua ocupação pelo período necessário à execução 
dos estudos, nos têrmos do art. 36 do Decreto-lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941. 

Art. 14. No caso de ocupação temporária do 
terreno, para realização de escavações nas jazidas 
declaradas de utilidade pública, deverá ser lavrado 
um auto, antes do início dos estudos, no qual se 
descreva o aspecto exato do local. 

§ 1º Terminados os estudos o local deverá ser 
restabelecido, sempre que possível, na sua feição 
primitiva. 

§ 2º Em caso de escavações produzirem a 
destruição de um relêvo qualquer, essa obrigação só 
terá cabimento quando se comprovar que, dêsse 
aspecto particular do terreno, resultavam 
incontestáveis vantagens para o proprietário. 

Art. 15. Em casos especiais e em face do 
significado arqueológico excepcional das jazidas, 
poderá ser promovida a desapropriação do imóvel, 
ou parte dêle, por utilidade pública, com fundamento 
no art. 5º, alíneas K e L do Decreto-lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941. 

Art. 16. Nenhum órgão da administração 
federal, dos Estados ou dos Municípios,  
mesmo no caso do art. 28 desta lei, poderá 
realizar escavações arqueológicas ou pré-his- 
 

tóricas, sem prévia comunicação à Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para fins de 
registro no cadastro de jazidas arqueológicas. 

Parágrafo único. Dessa comunicação deve 
constar, obrigatòriamente, o local, o tipo ou a 
designação da jazida, o nome do especialista 
encarregado das escavações, os indícios que 
determinaram a escolha do local e, posteriormente, 
uma súmula dos resultados obtidos e do destino do 
material coletado. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS DESCOBERTAS FORTUITAS 

 
Art. 17. A posse e a salvaguarda dos bens de 

natureza arqueológica ou pré-histórica constituem, 
em princípio, direito imanente ao Estado. 

Art. 18. A descoberta fortuita de quaisquer 
elementos de interêsse arqueológico ou pré-
histórico, histórico, artístico ou numismático, deverá 
ser imediatamente comunicada à Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou aos 
órgãos oficiais autorizados, pelo autor do achado ou 
pelo proprietário do local onde tiver ocorrido. 

Parágrafo único. O proprietário ou ocupante do 
imóvel onde se tiver verificado o achado, é 
responsável pela conservação provisória da coisa 
descoberta, até pronunciamento e deliberação da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Art. 19. A infringência da obrigação imposta no 
artigo anterior implicará na apreensão sumária do 
achado, sem prejuízo da responsabilidade do 
inventor pelos danos que vier a causar ao Patrimônio 
Nacional, em decorrência da omissão. 

 
CAPÍTULO V 

 
DA REMESSA, PARA O EXTERIOR, DE OBJETOS 

DE INTERÊSSE ARQUEOLÓGICO OU PRÉ-
HISTÓRICO, HISTÓRICO, NUMISMÁTICO OU 

ARTÍSTICO 
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Art. 20. Nenhum objeto que apresente 

interêsse arqueológico ou pré-histórico, numismático 
ou artístico poderá ser transferido para o exterior, 
sem licença expressa da Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, constante de uma 
"guia" de liberação na qual serão devidamente 
especificados os objetos a serem transferidos. 

Art. 21. A inobservância da prescrição do artigo 
anterior implicará na apreensão sumária do objeto a 
ser transferido, sem prejuízo das demais cominações 
legais a que estiver sujeito o responsável. 

Parágrafo único. O objeto apreendido, razão 
dêste artigo, será entregue à Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 22. O aproveitamento econômico das 

jazidas, objeto desta lei, poderá ser realizado na forma 
e nas condições prescritas pelo Código de Minas, uma 
vez concluída a sua exploração científica, mediante 
parecer favorável da Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional ou do órgão oficial autorizado. 

Parágrafo único. De tôdas as jazidas será 
preservada sempre que possível ou conveniente, 
uma parte significativa, a ser protegida pelos meios 
convenientes, como blocos testemunhos. 

Art. 23. O Conselho de Fiscalização das 
Expedições Artísticas e Científicas encaminhará à 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
qualquer pedido de cientista estrangeiro, para realizar 
escavações arqueológicas ou pré-históricas, no País. 

Art. 24. Nenhuma autorização de pesquisa ou 
de lavra para jazidas de calcário de concha, que 
possua as características de monumentos 
arqueológicos ou pré-históricos, poderá ser 
concedida sem audiência prévia da Diretoria 
 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Art. 25. A realização de escavações 

arqueológicas ou pré-históricas, com infringência de 
qualquer dos dispositivos desta lei, dará lugar à 
multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a 
Cruzeiros 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), sem 
prejuízo de sumária apreensão e conseqüente perda, 
para o Patrimônio Nacional, de todo o material e 
equipamento existentes no local. 

Art. 26. Para melhor execução da presente lei, 
a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional poderá solicitar a colaboração de órgãos 
federais, estaduais, municipais, bem como de 
instituições que tenham, entre os seus objetivos 
específicos, o estudo e a defesa dos monumentos 
arqueológicos e pré-históricos. 

Art. 27. A Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional manterá um Cadastro dos 
monumentos arqueológicos do Brasil, no qual 
serão registradas tôdas as jazidas manifestadas, 
de acôrdo com o disposto nesta lei, bem como 
das que se tornarem conhecidas por qualquer  
via. 

Art. 28. As atribuições conferidas ao Ministério 
da Educação e Cultura, para o cumprimento desta 
lei, poderão ser delegadas a qualquer unidade da 
Federação, que disponha de serviços técnico-
administrativos especialmente organizados para a 
guarda, preservação e estudo das jazidas 
arqueológicas e pré-históricas, bem como de 
recursos suficientes para o custeio e bom andamento 
dos trabalhos. 

Parágrafo único. No caso dêste artigo, o 
produto das multas aplicadas e apreensões de 
material legalmente feitas, reverterá em benefício do 
serviço estadual organizado para a preservação e 
estudo dêsses monumentos. 

Art. 29. Aos infratores desta lei  
serão aplicadas as sanções dos 
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artigos 163 a 167 do Código Penal, conforme o caso, 
sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

Art. 30. O Poder Executivo baixará, no prazo de 
180 dias, a partir da vigência desta lei, a regulamentação 
que fôr julgada necessária à sua fiel execução. 

Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Educação e Cultura e de 
Finanças. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira, primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, segundo orador inscrito. (Pausa). 
Também não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 

terceiro orador inscrito. 
O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, 

homem do Nordeste, não posso guardar silêncio 
diante de problemas reclamados, a cada instante, 
pelas laboriosas populações daquela região. 

Formulei veemente apêlo desta tribuna aos 
Poderes competentes, especialmente a Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República, que ficou de dar 
sua última palavra sôbre o assunto, no sentido de que 
fôsse autorizada a revisão de preços do açúcar, de vez 
que, com a alta das utilidades, já não é possível aos 
plantadores de cana do Nordeste subsistirem dentro 
dos quadros de tremendas dificuldades que vêm 
enfrentando de três anos para cá. Infelizmente 
aproxima-se a época da colheita e, até agora, não foi 
dada qualquer solução ao problema. 

Volto, assim, a esta tribuna, para  
solicitar do Chefe da Nação que 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

mande examinar com urgência a questão, diante 
dos dados apresentados pelo Instituto do Açúcar 
e do Álcool, depois de rigoroso e pormenorizado 
inquérito sôbre o custo de produção. E que não 
se retarde, por mais tempo ainda, êsse ato de 
grande justiça para com os que mourejam nos 
campos nordestinos do Brasil, cavando a terra e 
plantando a cana, desde os longínquos tempos 
coloniais. 

Formulo essa solicitação, Senhor Presidente, 
não apenas como Senador pelo Estado de 
Pernambuco, mas também em nome da minha terra 
e da minha gente e com as credenciais que aqui me 
trouxeram para representar aquêle nobre povo que 
só formula apelos quando realmente merecem 
formulados. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito bem. 
O SR. NOVAES FILHO: – Era o que tinha a 

dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Sérgio 

Marinho, quarto orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 

quinto orador inscrito. 
O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte discurso): 

– Sr. Presidente, Senhores Senadores. 
Oitenta dias, apenas, faltam para chegarmos 

ao 3 de outubro e, entretanto, não parece 
desanuviado, como desejariam a Nação e a 
democracia, o ambiente político do quadro 
sucessório. Ao contrário, deploràvelmente, agita-
se e perturba-se, quando devia serenar e aquietar-
se, à medida que o dia das urnas se aproxima. 
Certo, as declarações do mundo oficial são as 
mais positivas e peremptórias ao garantirem a 
normalidade legal, a intangibilidade das regras  
do jôgo, a segurança do pleito e da posse 
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dos eleitos. As afirmações e os juramentos se 
repetem, mas curiosa e paradoxalmente, a própria 
necessidade de reiterar e renovar, a cada semana, 
as mesmas garantias, explica, talvez, a 
intranqüilidade e a perplexidade dos espíritos. Pois 
não seria pelo menos estranho que o Presidente da 
Suprema Côrte de Justiça começasse a asseverar, 
de quinzena em quinzena, que o Tribunal está 
aplicado a Constituição? 

Sim, afirmativas não faltam mas, 
desgraçadamente, não faltam também, até em 
prestigiosos setores da situação, as denúncias de 
manobras continuístas. Um secretário de Estado, do 
Rio Grande do Sul, prócer do P.T.B., as endossou, 
faz poucos dias; e os órgãos vermelhos do 
nacionalismo – adeptos rubros do Marechal Teixeira 
Lott – não cessam de profligá-las. Sim, o Presidente 
jura a sua reta intenção de passar o poder ao eleito, 
como repisa o seu apoio inequívoco à candidatura 
oficial. Mas, enquanto para a propaganda desta 
rareiam os recursos e míngua o material para a da 
eleição de 1965, sobejam faixas, cartazes, distintivos 
e slogans. Para o preconício de Lott, em 60, para 
daqui a 80 dias, quase nada; para a vitória de 
Juscelino em 65, daqui a 5 anos, tudo. E o que mais 
curioso torna o fenômeno – inédito na vida 
republicana – é que a campanha do Marechal é 
dirigida e sustentada, ao menos formalmente, por 
diversos Partidos, inclusive o PSD e o PTB, afora 
vários comitês e organismos auxiliares, enquanto 
que a campanha eleitoral de Kubitschek, para 65, 
ainda não tem nenhum Partido ou órgão conhecido a 
ampará-la. Quem a promove, então? Quem lhe 
arrecada as contribuições e confecciona e distribui 
pelo Brasil o farto material de propaganda? Estamos, 
senhores, diante de uma oração com complemento 
objetivo, mas de sujeito oculto e análise enigmática. 

O Marechal, carente de propaganda, bravamente 
se lança à campanha e viaja sem descanso. Mas o 
Presidente, não obstante a sobra de publicidade, 
também viaja; quase tanto quanto o candidato de agora. 
E ainda arma um navio inteiro (pois não os temos 
demais, pois, não é uma das mais completas e 
abundantes a nossa frota mercante?) para sair pelo 
Brasil afora, com mais 40 caminhões, a proclamar as 
excelências do candidato que se diz futuro. 

Nem só daí deriva a inquietude dos dias 
correntes. Os dois grandes partidos que patrocinam 
a candidatura do Sr. Teixeira Lott não alcançam o 
entendimento que todos os bons democratas 
almejam, em benefício da solidez do regime. Por 
desventura, quando mais próximos somos das urnas 
e mais imperiosa se faz a harmonia, novos conflitos 
os separam e enfraquecem. Talvez por isto, as 
queixas recíprocas mais ferem o candidato que aos 
acusados, causando a impressão, certamente falsa, 
mas generalizada, de que, enquanto uns poucos se 
desdobram em enfunar as velas eleitorais do 
Marechal, outros se redobram no afã de lhe furar o 
barco. Se dúvidas houvesse, aí teríamos, para 
agravar os males, as expansões pouco controladas 
da digna filha do Marechal candidato. Não faltará 
malicioso, no cenário político brasileiro, que 
descubra nos desabafos e nas contumélias da ilustre 
senhora o reflexo dos sentimentos paternos, o que 
não parece fora de propósito quando se pensa na 
pluralidade e freqüência dos incidentes e, sobretudo, 
quando se pondera que as mais recentes e 
contundentes acusações à desídia ou indifença dos 
políticos partidários não lhe vieram aos lábios nos 
arroubos de um improviso, mas foram fruto de 
meditada e escrita oração. 

Em resumo: as afirmações são 
tranqüilizadoras; mas os fatos não 
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as complementam, nem confortam. Há excesso de 
propaganda do Presidente que jura sair e falta de 
campanha para o candidato que o Presidente e os 
Partidos oficiais dizem amparar. Na área do 
Govêrno, há quem do Govêrno e de suas intenções 
desconfie; os Partidos se entendem mal e a filha do 
candidato concorre poderosamente para que o 
candidato e seus Partidos vivam em clima de 
desconfiança. Confia o Marechal nos políticos que o 
apóiam? Nêles confiam os militares que assessoram 
demais o Marechal? A nobre filha fala pelo eminente 
pai ou apenas pelo grupo de militares 
excessivamente nacionalistas que a cerca? 

Sim, Sr. Presidente. Reina paz e ordem. Não 
só o Presidente o atesta, pois pouco seria, mas o 
asseguram os dignos ministros das Pastas militares 
que, para nossa boa sorte, neste momento, mantém 
as fôrças armadas exemplarmente dentro de suas 
atribuições constitucionais. Os grupos, os ruídos, os 
assessôres, os exaltados, os apaixonados, não 
prevalecerão em seus intentos, apesar de quantas 
circunstâncias propiciatórias lhes venham a ser 
oferecidas, do alto e de baixo? Assim desejam, no 
íntimo do coração aflito, os brasileiros que acreditam 
na soberania do povo e na evolução democrática de 
nossos costumes. 

Tudo em paz e em ordem, Senhores Senadores. 
Eis, porém, que o Presidente, a menos de três meses 
do pleito, decide viajar. Desejo tão violento êste que, 
para satisfazê-lo, pronto estava a afastar-se por 
semanas, e quiçá por meses, de sua adorada Brasília. 
Iria ao Chile, à Argentina, ao Uruguai primeiro; depois a 
Portugal, por fôrça dos longos festejos henriquinos, e a 
seguir já que estava fora de casa e já que se 
acostumara à cruel privação de Brasília, iria a  
Israel e ao Japão – "e se mais mundo houvera,  
lá chegara". Ignora-se se o Presidente, ao resol- 
 

ver-se a tão duro sacrifício, teria ponderado as 
vantagens de sua viagem em favor da eleição de seu 
ex-Ministro da Guerra, pois a ponderação não é o 
seu forte. Mas sabe-se com certeza que lhe pareceu 
indiscutível a necessidade de levar a tiracolo o 
Senhor Vice-Presidente, no justo temor de vê-lo 
assumir a Presidência e deixar o Marechal sem 
parceiro de chapa. Indo o Sr. João Goulart para o 
mundo largo das viagens, assegurada lhe ficava a 
candidatura à Vice – eis o essencial. O que pareceu 
secundário à ingenuidade do Dr. Juscelino 
Kubitschek foi o problema do marechal em 
campanha sem companhia, o drama do Sr. Teixeira 
Lott nos comícios pelo Brasil enquanto o Presidente 
e o Vice amarguravam, por largas semanas, o exílio 
das terras distantes. Eis que aí surgiu o imprevisto: – 
o Vice disse que preferia renunciar o posto a ter de 
abandonar o Marechal. E só Deus, mais alguns anjos 
e capetas palacianos sabem o que se terá passado 
entre os zelosos amigos e correligionários da 
candidatura oficial. Por certo tudo correu em plano 
alto e linguagem de escol, como convêm a tão 
elevadas personagens, e por certo ambos se 
excederam, nos floreios da usança diplomática, a 
demonstrar qual dêles mais fiel e dedicado se 
mostrava aos interêsses do bravo candidato. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. AFONSO ARINOS: – O aspecto que V. 

Exa. vem de focalizar no seu, como sempre, 
brilhante discurso, é tanto mais estranho quanto êle 
se funda numa alternativa cujos dois elementos são 
igualmente, inaceitáveis. Na verdade, ou bem que o 
Presidente da República decidiu fazer-se 
acompanhar do seu ilustre companheiro de 
Executivo sem preveni-lo nem consultá-lo 
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e, neste caso, a iniciativa presidencial era, pelo 
menos surpreendente; ou bem o ilustre Vice-
Presidente da República, depois de convidado e de 
aceitar o convite, resolveu desistir da viagem, o que 
não deixa, também, de ser muito estranho. De 
qualquer forma esta matéria cujo desfecho inopinado 
causou tal sensação no âmbito da política interna 
não poderá ter deixado de causar sensação muito 
maior ao quadro da política internacional, e vem 
mostrar que V. Exa. tem muita razão quando acentua 
que a ponderação não é o forte daqueles que nos 
dirigem no momento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Fico extremamente 
agradecido ao brilhante comentário com que Vossa 
Excelência completa o meu pensamento. (Lendo): 
Pois apesar de tudo, e apesar de tôdas as 
declarações, a impressão que o episódio trouxe ao 
público não favoreceu a tranqüilidade dos espíritos, à 
paz da família governamental. Há quem diga que o 
Vice não foi ouvido sôbre as viagens, embora o 
pedido de licença para ausentar-se do País, tenha 
vindo assinado, nada menos, que pelo Chefe da 
Casa Civil do Doutor Kubitschek, òbviamente a 
pessoa mais autorizada para fazê-lo... 

Assim, por sôbre os desajustamentos entre os 
Partidos da situação, por cima dos desentendimentos, 
entre o candidato e êstes Partidos, além da 
desafinação entre a filha do candidato, com seu  
grupo militar nacionalista, e os polítios e cúpulas 
partidárias, por cima de tudo, das manobras 
denunciadas, dos grupos em choque, da escassez de 
propaganda para o pleito de 60 e da abundância  
para o de 65 – mais êste tonel de desassossêgo  
veio juntar-se ao cálice dos desconfortos. O 
Presidente e seu Vice, até então amigos para a vida e 
a morte, já o são agora sòmente para a vida. Vida  
do Govêrno, é claro. O Presidente não mais via- 
 

ja, não mais se sacrifica pela Pátria, para se 
sacrificar pelo Marechal. Está feliz? 

Vai tudo isto comentado em tom ameno, 
nobres colegas, que meu propósito é o de contribuir 
para a calma de que necessitamos nestes últimos 
meses dêste último ano. A eloqüência inflamada ou a 
verdade inteira poderia somar-se aos fatôres de 
intranqüilidade, que já são demasiados. No ponto a 
que chegamos, a confiança tem de ser posta no 
patriotismo dos chefes militares e dos chefes 
partidários para que o Brasil supere a crise crônica 
do presidencialismo, alcance o 3 de outubro e o 31 
de janeiro, dentro dos moldes da Constituição e do 
regime. E se me abalanço a tratar de questões 
pertinentes a Partidos e candidatos que não são os 
meus é porque, sem qualquer dúvida, estas 
questões, pela importância de que se revestem, 
interessam a todos os brasileiros, pois dizem 
respeito à sobrevivência das instituições. Nem a 
amenidade do estilo furta a seriedade ao tema, e o 
respeito que devo e tributo a Partidos e candidatos 
aos meus opostos. 

E só para avivar os melhores sentimentos 
cívicos de políticos, militares, chefes partidários e 
candidatos – no desejo e na fé de que se 
compenetrem da supina gravidade da situação 
brasileira – direi que tôdas as quizílias, zangas e 
questiúnculas que fermentam na crise política, pouco 
são e pouco valem quando confrontadas com a 
brutalidade da crise econômica e financeira em que 
já bracejamos com dificuldade e em que estamos 
ameaçados de sufocar muito em breve. 

Já estamos com 164 e meio bilhões de cruzeiros 
em circulação, pois no 1º semestre do ano o Govêrno 
emitiu 8,9 bilhões e nos primeiros dez dias do mês 
corrente mais um. O 2º semestre, como sempre neste 
quatriênio e talvez mais que sempre, será calamitoso 
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em matéria de emissões, pois te remos de enfrentar 
o justo aumento de despesas decorrente do plano 
de reclassificação do funcionalismo civil, mais da 
majoração dos vencimentos militares, afora os 
gastos desnecessários e insensatos, os 
financiamentos do café e os vencimentos de dívidas 
represadas. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? Desculpe-me interrompê-lo novamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vossa Excelência só 
honra meu discurso com suas intervenções. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Afora também 
outras ocorrências que, pelo menos, mostram 
grande variação nos elementos de contabilidade do 
Govêrno. Ainda hoje, a imprensa carioca noticia 
que o Presidente da Comissão de Marinha 
Mercante demitiu-se do posto porque, tendo 
avaliado cinco navios a serem comprados pelo 
Govêrno do Amazonas em cento e cinquenta 
milhões de cruzeiros, soube que êsse mesmo 
material ia ser pago pela soma de um bilhão de 
cruzeiros, posta pelo Gavêrno Federal à disposição 
daquele Estado, mediante nova avaliação. São 
outros tantos elementos, e êstes talvez ainda mais 
delicados, de agravamento das despesas federais, 
conforme Vossa Excelência vem enunciando. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço muito o 
aparte de Vossa Excelência. Li essa notícia e, 
apesar de fatos dessa natureza se terem tornado 
quase triviais nos dias dêste Govêrno, ela me 
surpreendeu e fêz pensar na formulação de um 
requerimento de informações. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Vossa Exa. tem 
tôda razão em formulá-lo. 

O S R .  MEM DE SÁ: – Na verdade, é 
surpreendente a notícia que a imprensa divulga 
sôbre o episódio. (Lendo). 

O salário-mínimo terá de ser reajustado, 
embora se saiba que o impacto inflacionário, dai 
decorrente, mais uma vez, em breve, absorva e 
anule o ilusório artifÍcio. O Presidente jurou que, em 
60, sua meta seria a estabilização da moeda. 
Também assim afirmara em 58, para 59. Pois em 59 
emitiu quase 35 bilhões. Quanto emitirá no ano em 
curso? Chegaremos aos 175 ou aos 180 bilhões a 31 
de dezembro. O atual Presidente, quando assumiu, 
encontrou cêrca de 69 bilhões. Em cinco anos terá 
lançado mais de 100 ou 110 bilhões, uma vez e meia 
mais do que o Brasil lançara em circulação em 134 
anos, da Independência até 1956. 

O deficit orçamentário, em 59 elevou-se  
a 42 bilhões e a média anual, de 56 para cá,  
tem sido de 40 bilhões – diz o Tribunal de Contas. 
Mais de 160 no quatriênio. Em 59 o custo de vida 
subiu cêrca de 50%. Os aumentos de preços 
continuam desatinados, desabalados. Há uma nova 
onda em marcha, submergindo salários, 
proletarizando a classe média, esfomeando o 
proletariado. São os preços que sobem ou é a 
moeda que se avilta? 

Uma coisa vale a outra: são duas formas de 
exprimir uma só realidade. As greves recomeçaram. 
A agitação social é quase palpável. Pois, senhores, 
vamos piorar nos próximos meses e o futuro 
Govêrno terá de pagar as contas do atual. Quer 
dizer: – o povo as vai pagar, duramente, cruelmente. 
Teremos uma crise de energia elétrica em 1963, diz 
o Senhor J. Cotrim. Teremos a maior crise de café 
em 1962, dizem as estimativas: – êste Govêrno 
encontrou 5 milhões de sacas de café estocadas e 
deixa 50 milhões. Em 62 serão 70 milhões. Teremos 
agravada a crise da nossa balança de pagamento, 
pois o atual Govêrno não faz senão protelar,  
para atirar sôbre o sucessor, o pagamento 
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de nossas dividas. Mais de 2 bilhões de dólares. O 
dólar valia 60 cruzeiros em 1956, hoje está por 186. 
A crise ferroviária, embora diminuída, longe está de 
superada. E a da Marinha Mercante e a dos portos, 
pior que nunca. 

O "Mauá" vai para as cidades do Nordeste 
mostrar as realizações e as metas do Govêrno 
expirante, do governante que faz propaganda para 
1965. Mas não exibe as ruínas que deixará para 
quem vier depois, para quem vai fechar a porta e 
pagar os desatinos. Ruínas e propaganda. 
Propaganda paga por mais de 109 bilhões de 
cruzeiros emitidos. Com a moeda vil e os salários por 
ela roubados, paga-se a propaganda das metas e do 
candidato futuro. Paga-se e corrompe se; corrompe-
se e suborna-se. Ceva-se uma nova classe de 
afortunados, delirantes endeusadores do 
desenvolvimentismo kubitschequiano. O "Mauá" não 
expõe as ruínas financeiras, nem as crises 
superpostas, presentes e próximo-futuras. Não leva 
também o Relatório Ramagem, onde se diz para 
onde foi o dinheiro enviado para as vítimas da sêca. 
Sobretudo não mostra aos nordestinos o 
desenvolvimento denunciado pelo relatório da 
SUDENE sôbre os prejuízos de Orós. Não revela 
que a miséria do Vale do Jaguaribe, à custa da qual 
se fêz Brasília e se faz hoje Bananal, é tão grande e 
desgraçada que os prejuízos de 100 mil pessoas, de 
10 mil propriedades e 8.700 casas, arrasadas pela 
inundação, somam apenas a cifra irrisória de 200 
milhões de cruzeiros desvalorizados. E não diz que 
êses 200 milhões não serão pagos, como não foram 
adiantados 200 milhões em tempo útil para evitar a 
catástrofe, como não foram pagas as indenizações 
pelas terras desapropriadas, porque o Govêrno 
precisava emitir 100 bilhões para se glorificar com 
metas, Brasília e Bananal, E, agora, para fazer pro- 
 

paganda, para inconsciência da exposição no 
"Mauá". 

Para conjurar tantos perigos e ameaças, para 
permitir que não nos abandone a esperança num 
nôvo govêrno, cônscio de suas responsabilidades e 
da sobrehumana tarefa que lhe cabe na restauração 
econômica, financeira, administrativa e moral dos 
anos próximos, mister se faz que os Partidos 
políticos e seus candidatos, seguros da ordem civil 
mantida pelas fôrças armadas, superem manobras e 
intrigas, intuitos obscuros e interêsses 
inconfessáveis, dando ao Brasil a lição de fé num 
regime que se engrandece e consolida através da 
pugna pacífica das urnas, em que a sentença do 
povo consagra o vitorioso mas, igualmente, dignifica 
o vencido. (Muito bem; muito bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Jorge 
Maynard, sexto orador inscrito. 

O SR. JORGE MAYNARD (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente. Transcorreu a 24 
de junho último o centenário de nascimento de João 
Ribeiro, o festejado polígrafo sergipano, sem dúvida 
um dos maiores vultos da literatura brasileira. 

A efeméride vem sendo condignamente 
comemorada na sua terra natal, a cidade de 
Laranjeiras, em todo o Estado de Sergipe e pelas 
diversas associações literárias do País. 

Tendo iniciado os primeiros estudos na sua 
cidade, João Ribeiro completou, em 1880, o seu 
curso de humanidades no tradicional Ateneu 
Sergipense, de Aracaju, instituição por onde 
passaram muitas gerações de coestaduanos seus. 

Deslocando-se no ano seguinte para a  
Capital baiana, tentou ali estudar medicina,  
mas logo se convenceu de que não era aquela a 
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sua vocação profissional, pelo que continuou a sua 
viagem para o Rio de Janeiro, onde fixou residência 
em caráter definitivo. 

Dedicou-se então ao magistério, aplicando-se 
com afinco à filologia, em que se tornou depois 
mestre de inconteste saber e de renome nacional e 
internacional. 

Ainda como oficial de secretaria da Biblioteca 
Nacional, submeteu-se a concurso para lecionar o 
Português no Colégio Pedro II, mas só logrou 
nomeação de Professor três anos após, porém para 
a cadeira de História Geral. 

Cursando a Faculdade Livre de Direito do Rio 
de Janeiro, bacharelou-se João Ribeiro em Ciências 
Jurídicas e Sociais, no ano de 1894. 

Na então Capital da República, desenvolveu 
intensa e polimorfa atividade literária, que se 
prolongou por cêrca de 50 anos, através de escritos 
em jornais, revistas e livros. 

Como jornalista, colaborou de modo 
exuberante em diversos e conceituados jornais 
cariocas já de. saparecidos, como o "Imparcial", o 
"Correio do Povo", o "País" e outros; bem como nos 
grandes periódicos que ainda hoje nobilitam a 
imprensa brasileira – o "Correio da Manhã" o "Jornal 
do Commercio", o "Globo" o "Jornal do Brasil". 

Distinguido com a sua eleição para a 
Academia Brasileira de Letras, teve a honra de ser o 
primeiro sergipano a fazer parte daquele sodalício 
Outros conterrâneos o seguiriam. 

Dono de sólida e variada cultura, João Ribeiro 
foi filólogo, historiador, folclorista, ensaísta, crítico 
literário e poeta. 

Filólogo renomado e mestre respeitado, 
publicou três gramáticas da língua portuguesa, 
correspondentes aos graus primário, médio e 
superior. Relatam seus biógrafos que êle não 
apreciava a convivência com gramáticos e fugia  
dos consulentes que o perseguiam com 
 

questões de linguagem. Dizia então, irônico: "Escrevi 
gramáticas, mas não há pessoas que fazem versos 
sem serem poetas? Escrevi gramáticas, é verdade, 
mas não sou gramático..." 

Historiador de estilo próprio, publicou a sua 
História do Brasil também em três graus. 

Folclorista e ensaísta; escreveu numerosas e 
apreciadas obras sôbre os mais variados assuntos, 
distinguindo-se pela elegância e sobriedade da 
linguagem. 

Os admiradores da poesia gabam-lhe o senso 
estético e a escrupulosa correção de forma, segundo 
suas próprias manifestações. 

Graças à sua capacidade de escrever,  
e de escrever bem, João Ribeiro nos legou  
notável acervo de trabalhos, os quais foram 
recolhidos pelo acadêmico Múcio Leão, seu  
principal biógrafo, e que, classificados, serão 
publicados brevemente, em forma de numerosos 
volumes. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Vossa Excelência 
permite um aparte? 

O SR. JORGE MAYNARD: – Com satisfação. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Peço licença  

ao nobre Senador sergipano para contribuir,  
muito modestamente, no seu brilhante discurso,  
com as minhas palavras sôbre João Ribeiro.  
Aluno do Colégio Pedro 11 durante vários anos, 
desde a adolescência, aprendi, no convívio  
daquele grande espírito, a admirar no ilustre 
Sergipano uma das flôres mais altas da nossa 
cultura. Polígrafo no verdadeiro sentido da 
expressão, filólogo e filósofo, autor de livros notáveis 
e brilhantes estudos históricos, crítico literário e 
artístico dos mais finos e avisados do seu tempo, 
professor de estética, matéria sôbre a qual escreveu 
admirável pequeno volume, João Ribeiro foi, acima 
de tudo, um revelador e um patrono de tôdas as 
novas manifesta. 
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ções da inteligência literária no Brasil. Pedindo 
desculpas a Vossa Excelência pela extensão  
dêste aparte, queria apenas comunicar que, na 
minha geração que desabrochava para a vida 
intelectual, no momento em que se realizava  
em São Paulo a famosa Semana de Arte  
Moderna, que revolucionou tôda a arte plástica  
e a literatura brasileira, João Ribeiro, o mais  
velho dos nossos professôres do Colégio Pedro II,  
foi aquêle que trouxe ao conhecimento dos  
alunos todos os novos valores da então 
revolucionária literatura que se esboçava. Êle nos 
revelou os nomes dos poetas, romancistas e  
críticos daquela fase; e, de então para diante, 
sempre me habituei a ver no grande João Ribeiro  
o digno entre os. mais dignos do glorioso. Estado  
de Vossa Excelência, que tantos luminares tem, 
dado à cultura brasileira, e uma das mais 
extraordinárias e reveladoras expressões da nossa 
inteligência e da nossa cultura. Muito grato a Vossa 
Excelência. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Agradeço a 
interferência do nobre Senador Afonso Arinos no 
meu modesto discurso. Revelando S. Exa. perfeito 
conhecimento da vida de João Ribeiro, folgo em 
registrar o brilhante aparte com que Sua Excelência 
me honrou. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Cético, tinha 
pensamentos como êste, que recolhi de uma revista, 
a respeito do livro e do jornal. Dizia João Ribeiro: "O 
livro ordinàriamente não passa de um jornal 
empalhado para os efeitos falaciosos da eternidade. 
As gazetas desaparecem no dia seguinte. O livro 
dura um pouco mais e apodrece, lentamente. A 
diferença é que a um mata a morte súbita, a outro a 
consumação lenta". 

Homem simples e sem vaidades, dêle disse 
Humberto de Campos "Quem o vê atravessar a 
cidade, as mãos cruzadas nas costas, o passo tardo 
e cansado de quem carrega aos ombros, num saco, 
tôdas as idéias do século, mal adivinha o homem 
que ali vai, e a fortuna de que é depositário 
descuidado. Os bens que êle possui, não há 
dinheiro, entretanto, que os compre". 

Aos 74 anos de idade, a 13 de abrir de 1934, 
extinguiu-se a vida de um dos mais legítimos valores 
da nacionalidade. 

Nestas rápidas palavras, discorri sôbre a vida 
do grande sergipano João Ribeiro. Desejava eu, 
Senhor Presidente, possuir melhores predicados, 
que me fizessem capaz de prestar a João Ribeiro a 
merecida, homenagem. As minhas atividades 
profissionais, porém, mais ligadas a outros ramos do 
conhecimento humano, me distanciaram da cultura 
das belas letras, impedindo-me assim de proferir 
nesta oportunidade uma oração à altura dos méritos 
do homenageado. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira, sétimo orador inscrito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Senhor 
Presidente, regressei há poucos dias da  
Conferência Internacional, do Trabalho, realizada na 
cidade de Gênova, na Suíça, onde foram debatidos 
os mais atualizados problemas de defesa de 
trabalhadores. 

As Comissões que funcionaram naquela  
reunião – a 44ª da Organização Internacional  
do Trabalho – tiveram atuação inteiramente do  
meu agrado, principalmente uma, criada êste ano, 
dedicada especificamente ao estudo e debate das 
questões atinentes à agricultura e, sobretudo, às comu- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nidades rurais dos países subdesenvolvidos. 
Por coincidência, foram aventados problemas 

muito nosso conhecidos, porque relativos à  
região que representamos nesta Casa. Quanto  
à assistência aos países subdesenvolvidos,  
aquela comissão trouxe ao Plenário da  
Conferência as mais oportunas e Interessantes 
sugestões sôbre a necessidade da organização  
dos agricultores em cooperativas, O exemplo maior 
dos benefícios dessa providência encontramos na 
própria Suíça; quem se der ao trabalho de visitar as 
áreas dedicadas à agricultura, sentirá de perto 
quanto se alcançou no progresso e na técnica 
hodierna em tôrno das culturas, especialmente  
as de subsistência. 

O cooperativismo foi por conseguinte, um  
dos temas mais discutidos nessa Comissão,  
assim como a assistência aos trabalhadores rurais, 
assunto constantemente ventilado sobretudo em 
nosso País, desde o Govêrno do Presidente  
Vargas, que pugnou pela adoção de medidas de 
proteção ao trabalhador rural, principalmente a 
aquisição da casa própria, assegurando o teto aos 
agregados agrícolas. 

Outras importantes questões foram ventiladas 
e amplamente debatidas nas comissões 
especializadas da 44ª Conferência Internacional do 
Trabalho, destacando-se a da redução das horas de 
serviço dos trabalhadores. Após viva discussão, foi 
afinal aprovada a recomendação aos países 
participantes da O.I.T. da semana de quarenta horas 
de trabalho. 

Foi também salientada a necessidade de 
proteção aos trabalhadores das indústrias perigosas, 
especialmente aquelas onde os operários estão 
sujeitos a radiações atômicas, e outras como as de 
aparelhos de Raios "X" etc. As medidas de proteção 
para os operários dessas indústrias foram ob- 
 

jeto de acalorado debate nas comissões da O.I.T. 
Senhor Presidente, é meu desejo, mesmo, 

trazer com mais calma, os pontos fundamentais e as 
recomendações da Conferência Nacional, do 
Trabalho. Diga-se de passagem que a O.I,T. se 
constitui como o mais alto órgão patrocinador dos 
trabalhadores de tôdas as regiões do universo, 
estabelecendo as linhas mestras de defesa daqueles 
que empregam suas atividades na indústria, no 
comércio, na agricultura e em todos os outros ramos 
da atividade humana. 

É natural, portanto, que, ao regressar eu aqui, 
apresente as minhas congratulações pelo êxito 
alcançado pela 44ª Conferência Internacional do 
Trabalho, que galga mais uma etapa da sua fecunda 
administração em prol dos superiores interêsses do 
trabalhador, qualquer que seja o ramo ou o país em 
que empregue seus esforços. 

Folgo igualmente em registrar, nesta Casa, 
meus bons auspícios para a próxima conferência, 
quando os mais transcendentes problemas serão 
apreciados. 

Confesso a Vossa Excelência, senhor 
Presidente, que noutra oportunidade ocuparei a 
tribuna para debater. uma das teses que motivaram 
o excelente relatório do Diretor Geral da O.I.T., o 
senhor Morse, um dos homens internacionalmente 
mais respeitados como técnico e como dirigente da 
O.IT. 

Trago, no momento, ao conhecimento do 
senado, apenas essa comunicação, porque é meu 
desejo tratar minudentemente do aspecto agrícola 
debatido naquela Conferência, que deu; assim, um 
passo adiante no que se refere às medidas de 
defesa e de orientação para todos aquêles que 
empregam sua atividade nos diversos ramos da 
indústria, do comércio, ou de qualquer outro setor de 
trabalho. (Muito bem; muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Caiado de Castro, oitavo orador inscrito. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Senhor 

Presidente, é a primeira sessão do Senado depois  
de 9 de julho. 

Não se achando presente qualquer 
representante de São Paulo e nenhum orador tendo 
querido tratar do assunto, sinto-me na obrigação, 
como modesto soldado que lutou ao lado daquele 
Estado em 1932, de trazer nesta Casa as nossas 
saudações. aos paulistas por aquêle Movimento, que 
igual jamais foi visto na, história do Brasil por aquela 
página brilhante de 1932, em que um povo inteiro se 
levantou para que o Brasil voltasse ao regime 
constitucional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muita 
honra. 

O SR. MEM DE SÁ: – Congratulo-me  
com o Senado e com Vossa Excelência pela  
feliz idéia que teve de não deixar passar em  
branco essa grande data da vida política brasileira.  
E solicito a Vossa Excelência a fineza de, neste 
momento, falar também em meu nome porque,  
na pequeneza das minhas possibilidades, também 
participei daquele movimento admirável. Sofri  
com êle e fui prêso diversas vêzes. Seis meses 
estive num cárcere do Rio de Janeiro. E mais  
não dei de mim mesmo porque mais não podia dar; 
São Paulo, naquele momento, representava  
o que, havia de mais puro e nobre no sentimento 
cívico do Brasil. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
agradecido a Vossa Excelência. para mim grande 
honra poder falar em nome de Vossa Ex- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

celência, embora reconheça que meus apoucados 
méritos não me permitirão atingir a altura do 
brilhantismo do meu nobre colega. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vossa Excelência tem 
sobejas qualidades para me honrar, falando em meu 
nome. 

O SR CAIADO DE CASTRO: – Muito 
obrigado. 

O movimento de São Paulo, Sr. Presidente, foi 
acontecimento tão extraordinário que seu 28º 
aniversário não poderia passar sem menção. 

Dedicado inteiramente à carreira militar, a ela 
tendo dado quase tôda a minha existência, sou um 
homem acostumado a estudar essas questões e as 
suas reações em vários países. Confesso assim a 
Vossa Excelência, que, naquela ocasião, jamais 
poderia supor houvesse dentro do Brasil movimento 
de tal natureza. 

Tomei parte na Revolução paulista, 
esmagando amizades, contrariando interêsses 
materiais, levado apenas pelos meus sentimentos 
democráticos. 

A luta pela Democracia e a aspiração de ver 
meu País voltar ao regime constitucional, fizeram 
com que eu aderisse ao movimento revolucionário 
paulista. Sofri tôdas as suas conseqüências, desde a 
exclusão do Exército até a peregrinação pelas 
prisões de São Paulo, de Santos e Campinas. Creio 
mesmo, Senhor Presidente, que fui o campeão das 
prisões. Conheci e senti como os cristãos novos 
tratavam os que tiveram a audácia dê contrariar o 
então Ditador. Também fiquei sabendo como, pelo 
interêsse material, tripudiavam dos vencidos, 
impedindo até que ganhassem os meios, de 
subsistência. 

Senhor Presidente, o entusiasmo de  
São Paulo, a dedicação da família paulista  
foi muito além da dos demais brasileiros  
por ocasião da Guerra de 1944, quando nosso 
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País enviou seu contingente Expedicionário à Itália. 
Nós, que tivemos a honra de representar o Brasil no 
solo europeu não recebemos do nosso povo a 
palavra de confôrto que esperávamos. 

Tive, por feliz coincidência, a honra de chefiar 
o destacamento constitucionalista no Túnel da Serra 
da Mantiqueira e, também, a de comandar o glorioso 
Regimento Sampaio, na Itália. 

Como pessoa que exerceu função de  
mando nessas duas oportunidades, posso dar 
testemunho do entusiasmo e da dedicação do  
povo paulista, como posso dar meu atestado de 
como, na Itália, fomos abandonados por aquêles 
que, na retaguarda, deviam constituir o elemento 
mais forte. 

Recordo, Senhor Presidente, da população 
generosa do Estado do Pará, principalmente a de 
Belém; Senhoras e moças, num gesto de  
fidalguia, enviaram-me recordações, entre elas  
uma linda imagem de Nossa Senhora de Nazaré 
para que eu a usasse durante a campanha. A  
guerra terminou há quinze anos e até hoje estou 
esperando por essas dádivas. Nada nos chegava às 
mãos. Certa feita, na Itália, comprei um maço de 
cigarro brasileiro – paguei quase cinqüenta por cento 
mais caro do que custava no Rio de Janeiro –  
e, ao abrir o pacote, fui surpreendido com esta 
agradável noticia: "Contribuição dos operários da 
Fábrica Bangu". 

Não quero ir além, Sr. Presidente. Meu 
objetivo de hoje é apenas saudar o Estado de  
São Paulo, dizer ao seu grande povo da  
admiração que tenho pelo que vi, pelo que 
presenciei, pois entre os que lutaram naquele Estado 
e foram premiados eu me encontrava, porque recebi 
do Comandante em Chefe das Fôrças 
Revolucionárias uma honrosa promoção por  
ato de bravura. É verdade que foi promoção 
 

apenas honorífica, uma honra; mas também fui 
daqueles que mais sofreram na Revolução, porque 
àquela época perdi minha espôsa que chefiava uma 
turma de Senhoras que trabalhava na retaguarda em 
favor dos voluntários. 

Senhor Presidente, guardo portanto, a 
lembrança do que vi e do que senti naquele 
movimento. Tenho o orgulho e o prazer de poder 
dizer, quando chego à minha casa à noite, depois de 
ouvir as badaladas da Ave Maria, que soube cumprir 
minha obrigação, lutei dentro e fora do Brasil, pela 
democracia. Meus votos são para que a geração de 
hoje siga o exemplo da geração paulista de 1932 e 
saiba lutar – lutar com ardor – até o sacrifício, para 
que o Brasil possa continuar gozando o privilégio de 
viver numa democracia. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

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

Passo à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Segunda discussão do Projeto de Lei nº 37, de 
1959. de autoria do Sr. Senador Lobão da Silveira, 
que altera a Lei nº 3.431, de 18 de julho de 1958, 
que constituiu o Estabelecimento Rural do Tapajós 
tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 246 a 248, de 
1960, 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. 
A votação fica adiada por falta de número. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
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Não há orador inscrito. (Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, encerro a 

sessão. Designo para a de amanhã, a Seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Votação, em segunda discussão  

do Projeto de Lei do Senado nº 37, de  
1959, de autoria do Sr. Senador Lobão  
da Silveira, que altera a Lei nº 3.431, de 18 de 
 

Julho de 1958, que constituiu o  
Estabelecimento Rural do Tapajós, tendo  
Pareceres Favoráveis, sob números 246 a  
248, de 1960, das Comissões: de Constituição  
e Justiça; de Serviço Público Civil e de  
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 

minutos. 
 



88ª SESSÃO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 12 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDENCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 
As 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Mathias Olympio. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (24). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 24 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa pedido 
de licença, que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 372, DE 1960 

 
Sr. Vice-Presidente do Senado. 
Peço ao Senado que tenha a bondade de me 

conceder três meses de licença para tratamento de 
saúde, na forma do art. 42 da sua lei interna. 

Junto a esta petição o laudo médico a que se 
refere o dito dispositivo. 

Rio, 11 de julho de 1960. – Otávio 
Mangabeira. 

 
Clínica de Repouso Sdo Vicente S. A. 

 
Os abaixo-assinados (Diretores e Assistentes 

da Clinica de Repouso São Vicente S.A.) atestam 
que o Senador Otávio Mangabeira, padecendo de 
insuficiência cardíaca, deixou há pouco esta Clinica, 
a que esteve recolhido cêrca de três meses; e, 
conquanto melhorado, precisa continuar mais  
algum tempo, nunca menos de três a seis meses sob 
os devidos cuidados, não devendo entrar, por 
enquanto, sem risco para a sua saúde, em maiores 
atividades. 

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1960. – Drs. 
Genival Londres. – Aluízio Marques. – R. Wellington 
Carvalho. 

Exmo. Sr. Vice-Presidente do Senado. 
Remetendo-lhe, com atenciosos 

cumprimentos, um requerimento de licença, na forma 
do Regimento, para tratamento de saúde, peço a V. 
Ex.ª me permita que a êste junte algumas linhas, as 
que abaixo se lerão e espero possam constar do 
"Diário do Congresso". 
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Não as escrevi, devo dizer, pelo simples gôsto 

de fazê-lo, mas inspirado pela preocupação de, 
ausente do Senado por motivo de doença, dar, 
contudo, um testemunho de que não perco de vista 
as responsabilidades do mandato de representante 
da Bahia nessa Alta Câmara. 

Em discurso que proferi na Câmara Federal na 
sessão de 4 de dezembro de 1958, disse que não 
pretendia disputar, nas eleições que se haviam 
realizado em outubro, o mandato de Deputado, 
quando me vi envolvido pelo movimento baiano que 
ia levar-me ao Senado; e, mais adiante, esclareci: 

"A razão por que assim me não dispunha a 
concorrer ao pleito foi a mesma em virtude da qual, 
desde algum tempo a esta parte, me tenho 
conservado retraído. Tendo vindo para esta Casa em 
data que já vai longe, quando creio que boa parte 
dos que ocupam estas bancadas, honrando-as com 
a sua presença, não era sequer nascida, encontro-
me, não obstante, nesta fase, com uma tal ou qual 
inapetência, ou melhor, inaptidão para o exercício do 
mandato. A êle, pois, me tornei, de alguma sorte 
infenso, como se me afligisse a consciência da 
minha inutilidade, em face dos encargos que 
competem a um mandatário do povo". 

Acrescentei: 
"Em entrevistas ou discursos, manifestei, 

reiterada, e até enfadonhamente, os meus pontos de 
vista. Não vi no curso do tempo senão as 
dificuldades se irem acumulando, como era fatal que 
acontecesse. A partir de certa época, nada que  
haja sucedido, ou suceda no País, em matéria  
de crise, me surpreendeu, ou surpreende. 
Compenetrei-me afinal – oxalá que erradamente – de 
que, já que não soubemos, não quisemos, ou  
não pudemos assumir, em tempo próprio a direção 
dos acontecimentos,.teremos que ser por êles 
conduzidos? Eis então que me adveio, como que 
uma inibição para discutir ou examinar a situação 
nacional. Mas examiná-la ou discuti-la com a 
 

devida sinceridade – e de outro modo não saberia 
fazê-lo – é talvez a primeira e a mais alta das nossas 
obrigações". 

Já no Senado, ao ter a honra de lhe ocupar a 
tribuna, voltei a referir-me à situação de 
constrangimento, que, longe de atenuar-se, 
agravava, e em que me sentia, declaradamente, para 
cumprir, a meu contento, os deveres de Senador da 
República. É que via esta Nação, cada vez mais, a 
ser vitima de êrro sôbre êrro, de anomalia sôbre 
anomalia, de loucura sôbre loucura, a caminho 
evidentemente de inexoráveis desfechos, tudo, 
entretanto, a ocorrer como se estivéssemos nadando 
em bem-estar e fartura – obras magníficas, 
realizações maravilhosas, esbanjamentos, públicos e 
privados, no País e no estrangeiro, pleno reinado do 
melhor dos mundos. 

Não me terão faltado sugestões, ainda as mais 
qualificadas, para que entre, de bom humor, na 
onda, pregando a fé no desenvolvimento, que se 
anuncia ao País, quando, a meu ver, o que se lhe 
promove é nitidamente o descalabro, sob uma crise, 
não quero dizer moral, porque já me pesa dizê-lo. 
Direi uma crise de bom senso, uma crise de 
advertência, uma crise de previsão, sobretudo uma 
crise de atitudes, que nunca pensei pudesse chegar 
no Brasil a tamanhas proporções. 

Pouco propenso, que sou, a confiar demais no 
meu próprio descortino, pergunto, não raro, a mim 
mesmo, se não serei eu que incido em deploráveis 
equívocos. Mas hão de lembrar-se os nobres 
Senadores. Dirigindo-lhes a palavra, logo depois  
que o chefe do Poder Executivo declarou, em  
fala ao povo, que ia conter a carestia de vida, disse-
lhes não poder acreditar que tal se verificasse. 
Haviam de prosseguir as emissões. Quanto mais 
aguado o dinheiro, tanto mais seu valor aquisitivo 
teria que baixar. Os preços, por conseguinte,  
seria inevitável que subissem. Lá para as tantas,  
o aumento de vencimentos, civis e militares, 
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necessariamente ocorreria. Assim também o do 
salário-mínimo, acarretando êste último uma onda, 
difícil de calcular, de desemprêgo. 

Respondam-me agora os meus honrados 
colegas: à luz da realidade que os fatos hoje 
apresentam, quem usou, para com o povo, a 
linguagem da verdade? O chefe do Poder Executivo, 
ou o humilde signatário da presente exposição? Será 
que fiz alguma profecia, e me gabo de haver 
acertado? Ridículo fôra dizê-lo; porque afirmar, por 
exemplo, em um dia de sexta-feira, que a seguir virá 
um sábado, não é fazer vaticínio. 

Novas emissões. Nova desvalorização da 
moeda. Nova alta no custo de vida. Nova majoração 
de vencimentos. Novo reajustamento de salários. Eis 
ai a terrível cantilena, a que a Nação se vem 
habituando, e que, entretanto, deve soar aos 
ouvidos, até dos próprios surdos de nascença, com 
acentos de marcha fúnebre. 

Os que têm vencimentos ou salários que 
possam ser aumentados, na proporção da elevação 
dos preços, irão vivendo, ainda assim intranqüilos. 
Mas, e os que não participam do refõrço de sua 
renda, ou dos seus meios de vida, só participando, 
em última análise do aumento da carestia? A fome 
vai se alastrando no meio das classes pobres, que 
sito as mais numerosas. Por outro lado. O Govêrno 
da União não se aperta. Acode ao seu pessoal, civil 
e militar, emitindo dinheiro para a frente. Que farão, 
porém, os governos dos Estados e dos Municípios? 
Não duvido que haja cidades onde um servente ou 
contínuo de repartição federal ou do Banco do Brasil 
esteja ganhando mais do que o Prefeito, ou o Juiz de 
Direito. 

As grandes emprêsas vão suportando, à  
custa da elevação dos preços do que produzem,  
ou dos serviços que prestem, o reajustamento  
de salários. Mas, as pequenas deitam  
carga ao mar, dispensando servido- 
 

 

res, e dai o desemprêgo, se é que não fecham as 
portas. Há exagero no que digo? De boa-fé, ninguém 
dirá que o haja. Mas então volto a inquerir. Para 
onde vamos? Para onde estamos indo? Haverá nada 
mais claro? 

A ditadura política – permitam-me dar-lhe 
êste nome, para melhor compreensão ou clareza 
do meu arrazoado – a ditadura pròpriamente dita, 
civil ou militar, fazendo tábula rasa das liberdades 
públicas, sem parlamento, sem eleições, com 
prêsos e expatriados, e todo o seu cortejo de 
misérias, não engana, contudo, a ninguém, porque 
tôda a gente a vê. É berrante na sua aberração. E 
provoca, e suscita reações, que acabam por 
derrocá-la. Mas a ditadura financeira que é o que 
está vigorando no Brasil, sob um regime 
constitucional, que, escusado dlzé-lo, se não 
cumpre, é mais desleal ou insincera, porque leva o 
País ao desastre, e materialmente o sacrifica, e 
moralmente o degrada, enquanto se exibe 
sorridente e amável, deixando em suma a 
impressão de que o que reina é o primado da 
prosperidade e da lei; e se alguém porventura se 
apresenta, em nome das cicatrizes que conserve 
das lutas pelo regime, a protestar, a clamar, contra 
o estado de coisas que mina a democracia, corre o 
risco de ser tido como inimigo das instituições. 

Será que exagero dizendo que o que hoje 
vigora entre nós é uma ditadura financeira, tanto 
mais irresponsável, quanto a verdade é que resulta 
ou proveio de hábitos ou de práticas que, oriundas 
dos longos anos de discricionarismo no poder, 
acabaram por se implantar, e desenvolver-se, e 
alastrar-se, anemizando, estiolando a árvore da 
democracia restaurada? 

Vejamos. A emissão de papel moeda 
converteu-se num ato de rotina do Poder Executivo. 
Daí, emissões a jato, arrastando a moeda  
brasileira pela rua da amargura. Mas o mesmo 
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Poder Executivo dispõe, como é sabido, de somas 
avultadissimas, de várias procedências, fora do 
orçamento da República; e, a pretexto ou sob o título 
de "plano de economias", separa dêste orçamento as 
verbas que bem entende, para depois liberá-las, à 
medida que lho suplicam. Em geral, os suplicantes 
são Governadores dos Estados, ou Deputados e 
Senadores, votantes da lei de meios, aliás elaborada 
de modo tumultuário, como um desregramento, uma 
desordem, que ajuda o Presidente da República a, 
valendo-se da circunstância de tratar-se de uma lei 
de autorização, desacatá-la à vontade. 

Será só? Não. Há mais ainda. As instituições 
de crédito, por assim dizer, oficiais, à frente o Banco 
do Brasil e a Caixa Econômica Federal, não podem 
emprestar, além de certo limite, sem autorização 
especial do Chefe de Estado. E as manobras a que 
se prestam os negócios de cambio e de café? 
Calcule-se que tudo isto representa, que tremenda 
máquina, já de fazer dinheiro, para gastar à vontade, 
já de corrupção, de suborno, de conquista de 
adesões, de redução ou amaciamento de fôrças 
adversárias, de possibilidades de propaganda para 
perturbar os espíritos, que tremenda máquina, repito, 
se acha em função no Brasil, sem que o povo bem o 
perceba, porque pouco vem a público, e o 
contrabando tem a cobri-lo a bandeira de um regime 
democrático, assim desfigurado em alguns dos mais 
expressivos dos seus traços fisionômicos! 

O atual Presidente da República, é possível 
que esteja radiante. Nunca terá talvez imaginado 
que, ao exercer a presidência, iria contar com  
tão imensos recursos, para realizar a todo o pano,  
e deixar o País embasbacado. Pano lhe não  
faltava para as mangas. Entrou em franco delírio.  
A última hora, rumou para Bananal. Se mais  
mundos houvera, lá chegara. Mas é provável, 
também, que se venha depois a apurar que, 
 

 

ainda mais que beneficiário, Sua Excelência foi vítma 
das facilidades que encontrou. Explico-me. Quando 
vierem os inexoráveis desfechos a que me referi ou 
se fizerem os inquéritos, nos quais acredito menos, 
sôbre o que houve de abusos de tôda a natureza nas 
celebradas realizações, não será para estranhar que, 
ao inverso de Campos Sales, que, amaldiçoado em 
seu tempo, quando se sacrificava pelo saneamento 
das finanças, ocupa hoje um lugar da mais alta 
distinção entre os grandes beneméritos da Pátria, 
recriminações das mais amargas recaiam sôbre o 
homem de govêrno que, tendo assumido o poder 
quando a Nação já se achava em pleno surto 
inflacionário, não cogitou de lutar para deter êste 
surto, o mais que fôsse possível, sabidas, como são, 
as desgraças, a que a inflação notòriamente conduz, 
como tem ocorrido em tôda a parte. Mas se deixou 
deslumbrar pelo papel de realizador. Eram diversas 
as fontes de onde via jorrar dinheiro. Não tinha 
temperamento para hesitar na matéria. Mãos à obra. 
Rumo à glória. Depois de ter duplicado, caminha 
para triplicar – dir-se-ia inverossímil – a quantidade 
de papel moeda que encontrou em circulação. O 
cruzeiro foi por água abaixo. O custo de vida tomou 
asas, e vai ganhando as alturas, com as inelutáveis 
conseqüências que resultam de tais vôos. 

O que parece espantoso é que haja quem 
acredite ou admita – não aludo aos que o façam 
em razão de interêsses pessoais, confessáveis ou 
inconfessáveis – o que é de causar espanto é que 
haja quem admita ou acredite que seja possível 
realizar à grande, e conseguir o desenvolvimento, 
ao preço de emissões de papel moeda a torto e a 
direito, e expedientes análogos, quando ae  
acham a olhos vistos os graves efeitos que  
daí promanam, e são perfeitamente previsiveis 
outros, ainda mais desoladores, que devem  
estar para vir. Mas o fato é que não falta quem 
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chegue até a aplaudir o dinamismo em ação, pelo 
qual, não haja dúvida, se há de pagar bem mais caro 
do que já se está pagando. E note-se Brasília, 
Furnas, Trés Marias, Rio-Acre, Belém-Brasília, tudo 
se acha em andamento, e não raro em mau 
andamento, como sói acontecer com as obras que 
se projetam e se executam de modo precipitado e 
irrefletido. Tudo se acha em andamento. Para ser 
concluído, quando e como? Cabe ao futuro ou aos 
futuros governos dar decifração ao grande enigma. 
Até lá não pouca água há de correr sob as pontes. 
Que espécie de água será? 

Não é sòmente a alta crescente dos preços e, 
portanto, do custo de vida, que se vai tornando 
motivo de apreensão geral, que, de uma hora para 
outra, pode tornar-se em pânico. A inflação contribui, 
de mais a mais, para que aumente no Brasil a classe 
dos milionários improvisados, que já não sabem o 
que fazer do dinheiro e, gastando e gozando à tripa 
forra, é muito de acreditar que, para melhor se 
garantirem, depositem reservas no estrangeiro em 
moeda valorizada, enquanto cresce, por outro lado, a 
miséria em vastas áreas da população, que andamos 
a perguntar como estarão vivendo, como conseguem 
manter-se nas atuais circunstâncias. Mas então não 
é de prever que dia poderá vir em que tal 
desequilíbrio, que representa um escárnio, não seja 
mais suportável, ainda para um povo como o nosso, 
tão infenso a rebeldias? 

Permitam-me que insista na pergunta que me 
tem ocorrido formular. Se dinheiro emitido a granel 
pode levar impunemente ao progresso, por que 
então não se conferir aos governos dos Estados,  
e até aos dos Municípios, o poder emissor?  
Cada Governador, cada Prefeito, a exemplo  
do Presidente da República, entraria a realizar,  
e o desenvolvimento assumiria proporções 
funambulescas. 

Façamos, porém, justiça ao Senhor  
Juscelino Kubitschek. A culpa 
 

 

do que acontece ou aconteça, de mal a êste País e a 
êste regime, não será sòmente sua. Fixemos, por 
exemplo, a atenção sôbre o caso de Brasília, o mais 
fecundo em lições ou em revelação de sintomas que 
se poderia desejar. 

Quem quiser dizer a verdade, haverá de 
reconhecer que a mudança da capital, aparecendo 
na Constituição de 1891, estêve sempre bem mais 
no terreno das idéias que no da execução, ou da 
prática. Continuando a figurar na de 1934, 
desapareceu na outorgada, de 1937, para ressurgir 
na vigente, de 1946. Procedeu-se, é certo, a 
estudos, para localizar no Planalto a cidade que viria 
a ser sede do Govêrno da República. Plano, porém, 
de tal magnitude, não passava pela cabeça de 
ninguém que se pudesse executar a galope, muito 
menos em uma hora de deficits orçamentários e de 
inflação a medrar em condições alarmantes. É exato 
que há quem diga que os loucos são necessários, 
porque só por meio de loucuras se há de ir para a 
frente. Para a frente, é uma coisa. Para o 
despenhadeiro, é outra. 

Se me dissessem que se projetou e construiu 
em três a quatro anos uma nova capital para uma 
republiqueta, e para lá se mudou o respectivo 
govêrno, ainda eu poderia admitir. Mas crer que tal 
se fizesse, ou que tal fôsse possível em um País do 
vulto do Brasil, cóm a expressão, com o significado, 
que é de presumir que tenham os seus podêres 
públicos, e a importância e a amplitude dos seus 
variados serviços, civis e militares, não é só zombar 
da Nação; é querer levá-la ao ridículo. Aí está 
porque, falando no Senado, declarei não tornar em 
conta a anunciada transferência da Capital da 
República, do Rio para Brasília, a 21 de abril do ano 
corrente. 

A leviandade da lei que marcou aquela  
data não pode ser mais flagrante. O construtor, 
figuremos, de um prédio de apartamentos,  
não se julgará habilitado a dizer quando o 
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entregará ao seu proprietário, se não depois que a 
execução da obra tiver atingido a certa altura. Uma 
cidade, entretanto, a ser edificada, para servir de 
Capital ao Brasil, teve a data fixada para que nela se 
instalassem os seus podêres governamentais, com a 
antecipação que se conhece, de meses, de mais de 
um ano. Não se deve brincar com as coisas sérias. O 
Brasil, apesar de tudo, é uma grande Nação, não um 
País de opereta. 

Será que os fatos me desmentiram? 
Evidentemente, não. Porque em verdade a mudança 
não se verificou. O que, com efeito, ocorreu – e é isto 
o que estamos vendo – foi um simulacro de 
mudança. Nem podia ser de outro modo. Devo, 
porém, declarar que o meu apregoado pessimismo 
foi ultrapassado pelos fatos. 

O Poder Legislativo transferiu-se para Brasília, 
quando lá não existiam condições, já não digo 
materiais, mas políticas e morais, para que pudesse 
funcionar, com um mínimo de decôro. O resultado é 
que são decorridos quase três meses, e nem 
materialmente está funcionando. 

Reconheço, todavia, que o Congresso tem 
algumas atenuantes. Os interêsses eleitorais ou das 
circunscrições que representem, dependentes do 
govêrno, sobretudo em uma quadra, como acima 
ficou assinalado, de ditadura em economia e 
finanças, êstes interêsses exercem uma grande 
influência entre os seus membros, no próprio âmbito 
da oposição. 

Que, porém, o Supremo Tribunal, pela 
maioria dos seus juízes, aos quais a Nação 
cumula de honras, privilégios e vantagens, para 
que exerçam, com independência, a sua 
magistratura, tenha condescendido em se mudar, 
não com armas e bagagens, mas sem bagagens 
nem armas, do Rio para Brasília, dando ao País  
o espetáculo do colapso da Justiça, a que 
possam recorrer os cidadãos para salvaguardar 
os seus direitos, confesso nunca supus, qual- 
 

 

quer que seja o motivo com que se explique a 
mudança, que viesse a ser testemunha, no Brasil, de 
semelhante ocorrência, que sinto pôr em relêvo, não 
sendo preciso acrescentar que o faço sem faltar ao 
respeito que devo, pessoalmente e como Senador, a 
magistrados de tão alto grau. 

A imponderada precipitação com que se quis 
fazer nascer, a pulso, a Nova Capital, é 
profundamente lamentável. Abriu-se ensejo a que se 
tornasse calva a pobreza franciscana das nossas tão 
desamadas instituições democráticas. Feriu-se, 
assim, em sua essência, o regime, tão, por outra 
parte, enfraquecido com a série imensa de 
irregularidades a que a grande construção tem dado 
margem, como é sabido e notório. Mas algo há de 
mais grave. 

Certa vez aludindo, no Senado, à situação 
lastimável a que estavam reduzidos os governos dos 
Estados, que, com exceção do de São Paulo, viviam 
a recorrer, como quem pede esmolas, para o 
Presidente da República, detentor de um grande 
saco, cheio de dinheiro, que nunca se esvaziava, 
porque tem êle, o Presidente, a seu dispor,  
uma máquina de fazer papel moeda, perguntei: – 
Que é feito, Senhor Presidente, da Federação no 
Brasil? 

Hoje, tenho a acrescentar. Se o futuro, ou os 
futuros governos não tomarem a peito o problema da 
crise federativa na República, Brasília, dada a maneira 
por que se vai construindo, não será de estranhar que 
venha a ser, para dolorosa surprêsa dos que a 
consideram destinada à obra de integração, um 
elemento antes conducente á desagregação nacional. 
Porque a macrocefalia, que já existe, em uma dada 
área do País, que, por força de várias circustâncias, 
de que não tem é claro, a menor culpa, cresce e 
progride aceleradamente ao passo que outras  
vivem sempre a braços com angústias de todo o 
gênero, e tendem a emigrar, esvaziando-se, para  
a zona da promissão, esta macrocefalia, se cuida- 
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do não se tiver, tenderá a aumentar de tal modo que 
é preciso prever, para evitá-los, os possíveis 
nefastos desenlaces, a que a Nação fica exposta. 

Já que falo em futuros governos, quero referir-
me logo ao próximo, o que deverá sair das urnas de 
3 de outubro. Que irá fazer de Brasília? Que irá fazer 
em Brasília? Qualquer que seja o Presidente eleito, 
será, é certo, obrigado a considerar devidamente sob 
diversos aspectos o que ali está realizado, e que é 
apenas uma pequena parcela do que a nova capital, 
para que o seja toleràvelmente, reclama, não 
simplesmente da iniciativa privada, mas do próprio 
Govêrno Federal. Terá que ver como dar 
prosseguimento às obras, nas condições financeiras 
em que vai encontrar o País. Não suspenderá 
provàvelmente a sua execução. Mas em que ritmo 
lhes há de dar seguimento, quando mesmo o atual 
Govêrno já moderou a marcha dos trabalhos? 

Dada como fundada a cidade, entre festas 
retumbantes; nela instalados, suposta ou 
simbólicamente, os Três Podêres públicos, e 
comunicado o fato ao mundo, caiba a quem vier 
depois encontrar o melhor caminho de levar por 
diante a "obra do século", como a propaganda do 
momento se dignou de chamar-lhe. O caos político e 
administrativo em que se acha lançado o País pode 
ser até vantajoso para certos efeitos, com o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário a fingirem que 
funcionam normalmente num acampamento de 
obras, onde seja o que fôr que se adote, seja o que 
fôr que se vote, seja o que fôr que se julgue, escapa, 
de alguma forma, à fiscalização da opinião. 

Vai ser cunhada a medalha do Criador de 
Brasília. O monumento a erguer-se em sua honra  
já se acha projetado, com um carrilhão de não  
sei quantos sinos. O paquête "Mauá", do Lóide,  
sai em visita aos portos da República, levando  
a bordo uma exposição, naturalmente vistosa,  
das realizações. O realizador, ao mesmo 
 

 

tempo, em uma hora crítica, tal como costuma ser a 
das campanhas presidenciais – e a de agora se 
apresenta como das mais estranhas – não só 
arrumava malas para viajar em visita a países 
estrangeiros, isto a menos de três meses do 
importantíssimo pleito, mas designava para presidir a 
delegação brasileira à Assembléia das Nações 
Unidas, ora a reunir-se em nova Iorque, o Vice-
Presidente da República, candidato à reeleição na 
chapa encabeçada pelo nome do seu ex-Ministro da 
Guerra, candidato à presidência. 

Por mais predisposto que esteja a me não me 
surpreender, como tenho acentuado, como seja qual 
fôr o absurdo que ocorra no País, não devo ocultar o 
pasmo, ou a perplexidade, com que li nos jornais a 
notícia. Será possível – interroguei a mim mesmo – 
será possível não haja quem interfira no caso, para 
evitar que o dislate se venha a consumar? Agora, 
vejo que houve. Mas qualquer que seja a maneira 
por que o fato se tenha passado, a sua gravidade 
permanece. Não quero descer a análises mais 
minuciosas, para não alongar em demasia a 
presente exposição. Diante, porém, do que vemos, 
do que estamos vendo dia a dia, para não dizer de 
hora a hora, no cenário político, vem-me ao espírito, 
cada vez mais, um conceito que me ocorreu já há 
anos, e suponho que tenho repetido, mais ou  
menos nestes têrmos: "Somos uma nau ao léu  
dos ventos, com rochedos pelo caminho". A  
Nação, cujos altos dirigentes lhe têm dado provas 
reiteradas de uma desorientação só comparável à 
dos pilotos, quando, por excesso de fadiga, perdem 
o contrôle dos seus aparelhos e levam o avião à 
catástrofe; a Nação, por conseguinte, até certo 
ponto, ao desamparo, no meio de um temporal, não 
só deve estar atenta, mas é mister se vá  
mobilizando para tomar conta de si mesma, se  
vier a ser o caso, e quando digo a Nação, falo em 
tôdas as suas classes, em todos os seus par- 
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tidos, em tôdas as suas fôrças, civis e militares. 

Escrevendo estas palavras, não tenho a 
menor intenção de faltar ao apreço devido ao chefe 
de Estado, nem tão pouco, pessoalmente, ao Sr. 
Juscelino Kubitschek. É que sinto necessidade de 
aludir a certos fatos que julgo muito expressivos para 
o exame em conjunto no presente e no futuro, da 
atualidade brasileira. 

Mas volto atrás, e interrogo: Que irá fazer de 
Brasília, que irá fazer em Brasília, o Presidente a 
surgir do pleito de 3 de outubro? Poderá, ainda que o 
queira, governar, de Brasília, a República? Com que 
elementos de trabalho? 

Ponha a mão na consciência o atual 
Presidente, e me dê a honra de responder. Se, ao 
assumir o govêrno a 31 de janeiro de 1955, recebesse 
de seu antecessor uma nova capital no estado, nas 
condições em que vai deixar Brasília ao seu sucessor, 
iria porventura conformar-se com assentar ali seus 
arraiais, e dali governar o Brasil? Veja-se a que pode 
conduzir um regime, um sistema de govêrno em que 
os freios que devem conter a ação do Poder 
Executivo, suscetível de desacertos, e até de 
desvairamentos, existem, mas não funcionam. 

Dai também pode ser que Deus, ainda uma 
vez, tenha escrito certo por linhas tortas. O futuro 
presidente, na impossibilidade material de fazer face, 
em Brasília, ou seja, de Brasília, aos encargos tão 
pesados que lhe irão recair sôbre os ombros, poderá, 
sem prejuízo do oficialismo, digamos, da Nova 
Capital e da continuação das suas obras, no ritmo 
que as circunstâncias permitirem, ou forem 
permitindo, demorar por algum tempo, abençoado 
hóspede, ora em uma, ora em outra das regiões  
do País, sentindo e vivendo o problema, que  
muitas vêzes é drama, de cada uma delas – tenho 
bem presente o da Bahia, que mais ao vivo  
conheço – e assim concorrer, de modo decisivo,  
para que se fortaleça a federação cambaleante e, 
 

 

com ela, a unidade nacional, esta o mais sagrado 
patrimônio que nos cumpre, acima de tudo, defender 
e preservar. 

E o Parlamento? E os Tribunais Federais? 
Veriam a melhor maneira de conciliar sensatamente 
a situação que se criou, ou que êles mesmos 
criaram ao transferir-se, tão impròpriamente, ou tão 
apressadamente, do Rio para Brasília, com o que 
mais importa na hipótese, que é o funcionamento, 
na República, de um Legislativo e uma Justiça  
que não levem o povo a descrer totalmente no 
regime. 

Se o Papa, impossibilitado, algum dia, de 
permanecer em Roma saísse a visitar a sua Igreja, 
ou a pregar o Evangelho através dos continentes, 
que do Evangelho tanto necessitam, é possível que 
se revigorasse o catolicismo no mundo. 

Ainda na era em que os transportes aéreos 
vão, mais a mais, diminuindo as distâncias, a idéia 
de um presidente, menos parado em Brasília, ou já 
agora no Rio, que itinerante nos devidos têrmos, ou 
por pequenos períodos, desde o Amazonas ao Rio 
Grande do Sul, através dêste vasto Brasil, que tão 
profundamente nos comove pelos bens de que é 
dotado e os males de que padece, não duvido que 
seja utópica. Se assim fôr, me perdoem o devaneio. 
É que, tendo em vista o modo por que vêm 
correndo as coisas e Brasília se vai construindo, 
insisto em dizer que temo pela ordem federativa, 
que entretanto se confunde com a sobrevivência da 
Pátria. 

Rio, 11 de julho de 1960. – Otávio 
Mangabeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há número para a 
votação do pedido de licença do nobre Senador 
Otávio Mangabeira. 

Está finda a leitura do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 

Figueiredo, primeiro orador inscrito. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (lê o 
seguinte discurso): – Senhor Presidente, há cêrca 
de três anos, se não me trai a memória, fui escolhido 
para compor uma comissão interparlamentar que iria, 
então, representar o Congresso Nacional em terras 
estrangeiras. 

Lembra-me bem, Sr. Presidente, da alegria 
transbordante dos meus familiares, ao chegar-me 
aquela oportunidade de conhecer velhas civilizações, 
que transplantaram para as nações novas os frutos 
mais precioaos de sua experiência e de seu labor 
secular. Mas, eu não partilhava o mesmo 
arrebatamento dos que me cercavam no lar. E qual 
não fôra a decepção do pequeno conselho ao ouvir-
me opinar nestes têrmos que lhe pareceu, nos 
primeiros instantes, eivado de uma excentricidade 
singular: "Preferia conhecer antes o Brasil, o centro e 
o norte do Brasil; a Amazônia, o seu povo, a sua 
flora e a sua fauna». Hoje o meu velho anseio 
concretizou-se. Retornei, há poucos dias, da 
Amazônia. O meu grande amigo, o nobre Senador 
Cunha Mello, o pernambucano que, sem relegar a 
terra do nascimento, formou na linha heróica dos 
grandes amazonenses, levou-me ao Estado que êle 
representa com tanto brilho e maior intransigência. 

Desembarcamos em Manaus, apôs um vôo 
direto e ininterrupto de mais de cinco horas. Os 
meus olhos, na viagem, pregaram-se á região que 
íamos vencendo. Rios, lagos, pântanos, cerrados, 
matas, florestas, tudo, para mim, um nôvo mundo; 
um mundo desconhecido e impressionante de 
grandeza e de beleza, que nunca mais deixarei 
fugir da minha memória e do meu espírito  
ardente de brasilidade. Quantos países teriamos 
varado, na velha Europa, em vôo Idêntico de  
cinco horas! Como somos grandes, Senhor 
Presidente. Como sentimos na alma o desabrochar 
de uma alvorada nova, antevendo um nôvo  
Brasil, integrado na sua Geografia física e 
humana, trabalhado e culto, com tôdas as suas 
 

 

fôças econômicas mobilizadas, no sentido da  
paz, do progresso e da felicidade comum do seu 
povo! 

Êsse é o espírito de Brasília. Brasília não é a 
paisagem de uma região desértica, onde a mão do 
homem vai plantando a mais moderna e a mais bela 
das cidades do mundo, nos lances singulares e 
arrojados de uma arquitetura revolucionárla. Não é a 
imaginação vigorosa da técnica nacional, do gênio 
brasileiro, assinalando, através de obras suntuosas e 
monumentais, o nível da evolução artística de uma 
nação. Brasília não é o privilégio de uma cidade 
nascente, chamando a si as glórias de se constituir a 
Nova Capital de um País; Brasília não é o que os 
olhos vêem; mas, é o que o espírito sente. Brasília é 
a alma da integração territorial e humana desta 
Pátria. É a repercução de imensa região 
desconhecida e abandonada. É o traço de união 
fraternal e indissolúvel de todos os brasileiros. É a 
revolução pacifica de um povo, no sentido de sua 
emancipação. econômica. É o brado de um 
nacionalismo sadio e comunicativo, que se ergue na 
base da sociabilidade universal, mas repele as 
influências escravizadoras. Brasília é o petróleo, 
emergindo das entranhas da terra, abundante, farto, 
dinamizando o progresso nacional. É Volta Redonda. 
É Três Marias. É Furnas. Brasília são as rodovias 
transportando o homem e a riqueza em tôdas as 
direções dêste imenso País. É o Nordeste redimido 
do flagelo das sêcas. É a energia criando novas 
indústrias. É a Amazônia libertada das garras de sua 
miséria econômica. 

Êsse, Sr. Presidente, é o sentido da Capital 
interiorizada É o espírito nôvo que governa o Brasil. 
Invencível e intocável. Lançado e agitado por um 
Govêrno imortal. Nós o sentimos dentro da alma com 
a fé intangível dos que amam o Brasil. Nós o 
sentimos muito acima das competições pessoais. 
Sem injunções partidárias. Sem influências 
demagógicas. Sem ambições e sem ódios. 
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Nós o sentimos, hoje, maior, na visão 
amazônica, inspiradora de emoções indescritiveis, no 
ângulo da capacidade de seus homens; das suas 
riquezas naturais inaproveitadas; de suas florestas 
ricas e deslumbrantes; dos seus rios orgulhosos e 
dominadores; de sua paísagem sem confrontos. 

Senhor Presidente: 
Ninguém pode falar do Brasil sem conhecer a 

Amazônia. É onde o nosso patriotismo se completa. 
É onde a natureza convoca o homem a imitá-la e a 
segui-la, nos rasgos de sua grandeza. 

Quantas vêzes, Sr. Presidente, ouvi, no Senado, 
o grito dos representantes dos Estados dessa região 
clamando pela solução dos seus problemas 
econômicos. E os apelos, e as observações 
desconsertantes, e os contrastes apontados, e as 
injustiças destacadas, e os protestos lançados, eram 
tão reiterados, que nos pareciam o eco de uma mesma 
tecla, sempre tocada pelas mesmas mãos, perdendo 
em ritmo e exaurindo-se na monotonia. Quantas vêzes, 
Sr. Presidente, nos pareceram enfadonhos êsses 
discursos, versando a mesma matéria. 

Ora a rebeldia ouriçada de Mourão Vieira; ora 
a energia serena de Vivaldo Lima, e, não poucas 
vêzes, a intransigência, a cutura e a emoção de 
Cunha de Mello. Todos profligando o descaso dos 
governos na solução dos problemas amazônicos. 

O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exª dá licença 
para uma parte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
muito prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exª.  
citou, nominalmente, a Bancada da Amazônia, 
representada nesta Casa do Congresso  
Nacional, por isso quero dizer que, desde as 
primeiras palavras do seu brilhante discurso, ao 
mostrar o que representa a natureza daquela 
imensa região, V. Exª. comoveu o plenário. Deus 
esculpiu na face da terra a região Amazônica e 
 

 

a entregou ao povo brasileiro, mas a Nação até hoje 
não tomou conhecimento da sua existência. Ela vive 
apenas pela teimosia dos seus filhos; "o caboclo, 
como se diz na gíria amazonense, vive de teimoso 
que é"; mas não abandona a sua terra. V. Exª. 
paraibano ilustre, vai lá; conhece o esplendor 
daquela região, esplendor que a natureza lhe deu, 
porque a mão do homem principalmente a mão dos 
brasileiros, não a desenvolveu. Fala-se agora de 
Brasília, como um elo para a integração das nossas 
grandes áreas abandonadas na comunidade 
brasileira. A esperança da Amazônia aí está. Essa 
semente, plantada há três anos, torna-se num 
monumento que empolga ao próprio mundo. E a 
Amazônia está à margem, nas suas adjacências, 
olhando com tôda esperança para a nova Capital, 
que tem, realmente, um destino a cumprir dentro do 
território nacional. A estrada Belém-Brasília, e agora 
a Brasília-Acre, já começam a efetivar êsse sonho 
dos nossos antepassados e que os contemporâneos 
procuram preparar, para que os pósteros consolidem 
a interiorização do Brasil. V. Exa., Senador Argemiro 
de Figueiredo, com seu formoso discurso muito nos 
emociona a nós representantes da Amazônia, e 
achamos indispensável que as representações dos 
outros Estados cheguem até lá, para verificar o 
quanto é forte, o quanto é poderosa e o quanto é 
opulenta a região amazonense. Diz-se mesmo  
que ela até hoje não se desenvolveu porque a 
própria grandeza conspira contra a felicidade do seu 
povo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço as palavras do nobre colega, que vêm 
ilustrar as minhas modestas considerações. 

Referia-me, Sr. Presidente, à ação destacada 
dos representantes da grande região amazônica no 
Congresso Nacional. (Lê). 

Agora, Senhor Presidente, eu me penitencio de 
não ter guardado tôdas as palavras dêsses honrados e 
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dinâmicos representantes da Amazônia; de não ter 
compreendido bem o sentido de sua revolta sagrada; 
de não ter levado a êles o concurso de minha 
solidariedade nordestina. Os problemas que êles 
focalizam não são amazonenses; são brasileiros. 
São problemas nacionais que interessam ao 
Govêrno e ao Congresso, como substanciais à 
ordem econômica que preside o pensamento do 
atual Chefe do Estado e que há de nortear os rumos 
dos que o sucederem. Nenhuma economia, nos 
grandes países, como o nosso, poderá desenvolver-
se, com segurança, apoiada quase exclusivamente 
na sua expansão industrial. A indústria é, sem 
dúvida, sinônimo de riqueza. Mas deixa ela de ter 
êsse caráter, para se constituir um artifício pernicioso 
à vida da Nação, quando não se articula 
orgânicamente com a prosperidade agrícola do povo. 
É a terra, racionalmente trabalhada, que alimenta o 
homem. É ela que assegura o vigor do parque 
industrial de qualquer nação, não apenas, no ângulo 
do elemento humano mobilizado, mas, e sobretudo, 
no contingente da matéria-prima necessária às 
atividades industriais. A obra ciclópica do atual 
Govêrno não teve, no Ministério da Agricultura, o 
mesmo ritmo acelerado e intenso dos outros 
trabalhos, administrativos. Não se difundiu o mesmo 
estímulo, o mesmo espirito de entusiasmo criador, às 
lides do campo. Nesta luta contra o 
subdesenvolvimento, o Ministério da Agricultura teria 
de comandar a revolução gloriosa pela recuperação 
de nossa economia agrícola. Não há nação que 
possa considerar-se forte e próspera, quando a 
pobreza estiola as energias dos lares camponeses. 
Sentimos, entre nós, o doloroso espetáculo das 
migrações internas. É o sinal do desajustamento. Os 
campos se despovoam e as levas humanas são 
atraídas pelo fascínio das grandes cidades. Exaure-
se o amor à gleba. A ela não se fixou o homem.  
A agricultura vai perdendo o sentido de nobreza  
que lhe assina-la o conteúdo para significar o es- 
 

 

fôrço e o sacrifício de uma classe heróica de pobres 
estoicos. Impõe-se uma reação firme e intensa que 
assegure ás classes rurais o amparo e as condições 
de vida necessárias ao seu bem-estar. Não podemos 
exigir, nesta altura, que o atual Govêrno nos dê, nos 
poucos meses que lhe restam, o entusiasmo 
transbordante que êle imprimiu à Nação para libertá-
la do jugo econômico das outras nações. Basta o 
que êle já fêz de sôbre-humano, pelo fortalecimento 
dêste País. As bases da grande construção estão 
lançadas. A tarefa de completá-las é dos que o 
sucederem. Mas a êle ainda nos dirigimos no 
pensamento de levá-lo a servir à região amazônica. 
Servi-la através de medidas que estão em suas 
mãos. E nos dirigimos com fé inquebrantável no seu 
patriotismo. Não descerei a detalhes, descrevendo o 
que o Amazonas poderá ser quando os governos 
aproveitarem as riquezas latentes que aguardam o 
esfôrço, o capital e a técnica dos homens. Limitar-
me-ei a pedir ao honrado Chefe da Nação que liberte 
a iniciativa privada dos embaraços estatais, que ora 
entravam a prosperidade do povo. O amazonense, 
em esfôrço titânico, já produz a juta! Supriu as 
necessidades do consumo interno. Está em plena 
expansão êsse esteio básico da economia estadual. 
Permita o Govêrno que se exportem os excedentes, 
sem as restrições cambiais. O preço alto do produto, 
no câmbio livre, será o estimulo maior que se poderá 
oferecer ao agricultor amazonense. As divisas 
abundantes, carreadas do estrangeiro, compensarão 
a medida governamental. Outros produtos nacionais 
e nordestinos já mereceram idêntico amparo 
governamental. O Amazonas não pode constituir 
exceção. A borracha é outro produto básico da 
economia daquele Estado. Vi ali o que se tem feito 
nesse setor. Muito se encontra no terreno 
experimental. Há variedades de seringueiras de  
alta classe, resistentes ou imunes às pragas  
e de alto conteúdo em produtividade. Mas, 
 

 
 



– 260 – 
 
o fomento dessas novas culturas racionais é 
insuficiente e precário. 

Através dêle, jamais poderemos chegar á meta 
de produção a ser atingida em 1962. Meta 
preconizada pela memorável Reunião da Borracha, no 
pensamento de atender as necessidades internas e 
aos reclamos industriais. São parcos os recursos para 
execução do plano. O próprio campo onde se instalou 
o viveiro de mudas tem o aspecto de um serviço 
cansado e pobre. Parte dêsse campo está coberto de 
enormes troncos de madeira, alguns de precioso valor 
industrial, salvados do fogo que se ateou nos 
trabalhos de desbravamento do terreno. Não se fêz o 
destacamento prévio. Faltam máquinas e recursos 
financeiros. O Banco do Amazonas, apesar de pôsto 
em ordem pela nova administração, não financia o 
produtor, o plantador da seringueira. Não influi, assim, 
na economia da borracha, no seu fomento, nas suas 
fontes de origem. Apenas compra a borracha dando 
assisténcia financeira aos que vão extraí-la e aos que 
fazem o seu comércio. Nesse regime, dentro em 
pouco, o Amazonas sofrerá o colapso de uma de suas 
mais fecundas fontes de riqueza. 

O SR. VIVADO LIMA: – Permite V. Exª. uma 
interrupção? 

O SR. AEGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
muito prazer. 

O SR. VIVADO LIMA: – Quero aproveitar  
a última expressão pronunciada por V. Exa.,  
que está utilizando, em favor da nossa terra, a  
sua inteligência, através de um discurso que 
retrata, de maneira tão objetiva, o que se passa 
não só no Amazonas mas em tôda a Amazônia, V. 
Exª. falou na agricultura e fêz um apêlo caloroso 
no sentido de se incentivar o plantio de tudo 
quanto o Brasil precisa naquela área. No entanto, 
encontramos, nesta hora, conforme V. Exª. 
 

 

está explanando, a parte maior do País, a chamada 
Região Amazônica, em estado de abandono. Vê V. 
Exª. que o próprio órgão da valorização econômica 
da Amazônia estava funcionando com certa 
severidade em relação à região para a qual foi 
criado, e cuja finalidade era incentivar, justamente, a 
cultura naquela grande área. V. Exª, neste momento, 
após visita muito honrosa para o nosso Estado, dá 
um impressionante depoimento ao Senado da 
República, no qual informa claramente as condições 
em que encontrou o Amazonas sob todos os 
aspectos que, realmente, se poderiam considerar 
úteis à Pátria. Pelo brilhante discurso de V. Exª, o 
Brasil mais uma vez tem conhecimento de qual a 
destinação que se estava dando à Região 
Amazônica; não havia interêsse em valorizá-la, em 
estimular e incentivar a cultura da seringueira, o 
plantio racional e a cultura da juta, e de tôdas as 
outras que possuímos lá, quase sem poder contar 
aquilo que a região pode oferecer em beneficio do 
Brasil e de seu povo. No entanto, há mais de um 
século, um grande cientista, Humbolt, examinando e 
percorrendo aquêle território, à época inóspito, 
chegou a assegurar que a Amazônia seria o celeiro 
do próprio mundo. No entanto, não tem meios sequer 
para manter a subsistência da população minguada 
que possui. Vê V. Exª. o abandono a que se votou ou 
a que se decretou a região amazônica, e, 
particularmente, a minha terra. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte com que V. Exª me honra. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exª um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo prazer. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: –  
Agradeço a solidariedade que V. Exª. dá, 
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neste momento, a nós, homens do Amazonas, no 
sentido de pedir a atenção do Govêrno para resolver 
os problemas econômicos daquela região. Devo 
acrescentar a V. Ex.ª que o Banco de Crédito da 
Amazônia tem resistido heròicamente para não 
desaparecer, êle, que foi criado por uma lei do 
Congresso Nacional com o objetivo de fazer o 
monopólio estatal da borracha. Ocorre que, há dois 
anos, o Govêrno Federal baixou um decreto 
permitindo às grandes indústrias importarem 
borracha do estrangeiro. Só êste decreto, que 
constitui uma monstruosidade jurídica, desviou do 
Amazonas de quinhentos a seiscentos milhões de 
cruzeiros, anualmente. Além desta dura 
contingência, o Banco de Crédito da Amazônia, para 
evitar o colapso total da borracha, teve que fazer 
dois reajustamentos de preço; se o preço das 
utilidades aumenta, o da borracha, necessàriamente, 
tem que acompanhar, pois do contrário os 
seringueiros desertam. Amanhã, em defesa do 
Banco de Crédito da Amazônia, farei um discurso e, 
através dêle, pedirei ao Govêrno que volte ao total 
monopólio estatal da borracha, medida necessária 
não só para o Estado do Amazonas, como também 
para o desenvolvimento econômico da região 
amazônica e do próprio País, no momento em que 
se amplia o movimento econômico em todo o Brasil. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa., nobre Senador Lobão da Silveira, fala de 
cátedra porque é da região e a representa, nesta 
Casa, com brilho invulgar. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Agradecido a 
Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Pediria a V. Ex.ª – caso esteja dentro das 
observações que tenciona formular, amanhã, ao 
Govêrno – solicitasse também que reformasse a 
orientação do Banco do Amazonas... 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Banco de 
Crédito da Amazônia. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...no 
sentido de que o Banco de Crédito da Amazônia 
restringisse um pouco suas atividades puramente 
comerciais, a fim de cuidar, sobretudo, de expandir a 
economia do Amazonas através da assistência 
regular ao seringueiro. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Não ignora o nobre 
colega que quando essa instituição bancária foi 
criada recebeu o nome de Banco da Borracha, 
especìficamente destinado a desenvolver a cultura 
da borracha para que pudesse abastecer o mercado 
brasileiro e até exportar. Os tempos passaram e nem 
beneficiamento, nem estímulos quaisquer; até a 
própria denominação foi mudada para Banco de 
Crédito da Amazônia; e as atividades ganharam tal 
amplitude que atingem até o Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Se 
êsse Banco não sofrer uma pequena reforma na sua 
orientação, necessàriamente teremos nessa 
organização bancária o mesmo que ocorre com o 
Banco do Nordeste Brasileiro: criado, por fôrça de 
legislação específica, para beneficiar e financiar 
pequenos produtores, hoje existe como Banco 
puramente mercantil, negociando com produtores, 
comerciantes e industriais nos centros urbanos. 

Senhor Presidente, prosseguindo meu 
discurso, dizia eu, referindo-me ao Banco de  
Crédito da Amazônia, que êle apenas compra 
borracha, dando assistência financeira aos que  
a extraem e aos que fazem seu comércio, e que,  
a continuar nesse regime, dentro em pouco o 
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Amazonas sofrerá o colapso de uma de suas  
mais fecundas fontes de riqueza. São Paulo  
e a Bahia, onde sobram o capital e a técnica,  
mesmo sem o quererem, tomarão ao pobre  
Estado do norte as pequenas reservas que o 
sustentam. 

Senhor Presidente: 
Senti profunda emoção ao visitar o Amazonas. 

Conheci o esfôrço do seu extraordinário povo, 
debatendo-se, com inédita bravura, pelas condições 
de sobrevivência e de progresso. 

O seu atual Govêrno tem o signo dos 
obstinados. Luta sòzinho. Recupera os prédios 
históricos desgastados pelo tempo; constrói grupos 
escolares; maternidade; abre estradas em regiões 
desérticas; põe em dia os vencimentos do 
funcionalismo público e reanima o espírito e a alegria 
do seu povo, conduzindo-o às ruas da cidade,  
em festivais folclóricos memoráveis. Faz gôsto sentir 
a alma do amazonense. É um entusiasta pela 
tradição e pelas coisas da terra. 

O SR. ARY VIANNA: – Dá V. Ex.ª licença 
para um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
tôda satisfação. 

O SR. ARY VIANNA: – Tive o prazer  
de ser companheiro de V. Ex.ª nessa excursão  
ao Amazonas. Está o nobre colega interpretando,  
com o brilho que lhe é peculiar, nossas impressões 
daquela terra magnífica. Meus sentimentos  
sôbre a gente amazonense são exatamente os  
que V. Ex.ª transmite ao Senado, neste  
momento. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço a honrosa solidariedade de Vossa 
Excelendo. 

(Continuo lendo): Vê os lagos, os rios 
caudalosos, as florestas verdes e densas e quer  
ser grande como essa natureza pujante e viçosa. É 
de uma hospitalidade tão afetuosa que se desdobra 
em ternura fraternal. Há grandes professôres, 
 

historiadores, sociólogos e poetas. Ouvi oradores de 
vigoroso poder de imaginação e impressionante 
eloqüência. É politizado. Os nordestinos compõem, 
com espírito resoluto, a legião dos que ali nasceram. 
Os cearenses comandam as iniciativas audaciosas 
dêsses pioneiros alienígenas. Não ouvi queixas 
deprimentes à representação do Estado no 
Congresso Nacional. Ao contrário. Os elogios 
pululam de tôdas as bôcas. As novas gerações 
veneram os que já envelheceram na luta pela 
grandeza do Amazonas. As lágrimas chegaram-me 
aos olhos ao testemunhar homenagens ao Senador 
Cunha Mello. Não direi que êle recebeu do povo 
amazonense a compensação do seu amor e do seu 
sacrifício pela nobre gente. Não há preço que 
resgate uma dívida dêsse porte. Mas, direi que êle 
tem razão em viver e morrer pelo Amazonas. 

Senhor Presidente: 
As águas do Solimões representam um 

símbolo e uma predestinação. Elas nascem tênues 
em terras estranhas. Penetram o território pátrio. E 
se avolumam. E crescem. E se alargam impetuosas 
e bravias. Adiante, com aparência oceânica, 
transformam-se no Rio Amazonas, que avança, 
majestoso, em busca do Atlântico. Então, ninguém 
mais lhe pode embargar a marcha imperial e 
arrogante. Nenhum outro maior que êle na Geografia 
do mundo. 

Pois bem, Senhor Presidente, elevemos o 
Brasil à altura dêsse símbolo. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Novaes 
Filho, segundo orador inscrito. 

O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr.  
Presidente, afigura-se-me tarefa bem difícil  
fazer comentários em derredor de fatos e 
acontecimentos internacionais. Entretanto, a pró- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 



– 263 – 
 
pria atribuição específica, constante da nossa Carta 
Magna, em relação ao Senado da República, como 
que até nos aconselha a não perdermos de vista 
tudo o que se desenvolve extra-fronteiras, 
especialmente os acontecimentos verificados dentro 
dos nossos quadros continentais. 

Agora mesmo, incidentes dolorosos, dignos de 
enérgicos reparos, de repulsa e de protestos, 
ocorreram nos próprios jardins da Embaixada do 
Brasil, na Capital da República Dominicana. 

É bem verdade que, analisando friamente o 
ambiente continental, somos forçados a considerar 
as deficiências e depressões que, infelizmente, 
existem entre muitos povos deste hemisfério ainda 
pouco politizados, alguns dêles agravados pela 
circunstância de sofrerem desatinos, exageros e 
violências de governos ditatoriais. 

Desventuradamente é o que acontece na 
República Dominicana. Sabemos que, nos regimes 
de fôrça, a melhor maneira de servir ao Poder, o 
meio mais fácil de agradar aos que governam, é 
praticar a intriga, o ódio, exercer a opressão e 
estabelecer a tirania. 

Daí porque, Sr. Presidente, nós, brasileiros, 
que por formação sempre estamos eqüidistantes das 
paixões e dos ódios, permanecendo em convivência 
intima, pacífica, amistosa com todos os povos dêste 
hemisfério, temos de nos deter num exame sereno e 
compreensivo, mesmo diante de fatos tão revoltantes 
quanto os a que aludi. 

Assim, parece-me certo que o Brasil aja com 
energia mas com compreensão, penalizado dos 
povos escravizados que não vivem como nós, dentro 
da lei, com as franquias constitucionais, no clima de 
liberdade que só se usufrui nos regimes 
democráticos. 

Sr. Presidente, tenho a grande honra de 
representar, nesta Casa, o Estado de Pernambuco. 
Não sei se essa honra não vai além, atingindo 
 

as raias da vaidade, porque, no meu coração de 
brasileiro, não existe nada que me dê mais confôrto 
e maior alegria de viver do que ter nascido 
pernambucano. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
O SR. NOVAES FILHO: – E Pernambuco, deu 

um grande filho ao Brasil, um grande nome ao 
Continente, uma alta expressão ao Universo – 
Joaquim Nabuco. 

O SR. MEM DE SÁ: – Êsse e muitos outros; 
avulta entre todos, Joaquim Nabuco. 

O SR. NOVAES FILHO: – Agradeço o aparte 
de V. Ex.ª Realmente, Pernambuco tem sido rico no 
oferecimento de grandes nomes a serviço da 
nacionalidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – De heróis e de  
gênios. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, sou homem, como quase todos 
os pernambucanos, que se extrema na admiração e 
no devotamento à obra de Joaquim Nabuco. 
Ninguém o ultrapassou, no Brasil, no desejo de que 
os ideais Pan-Americanos se afirmassem cada vez 
mais alto no seio da nacionalidade. 

Daí porque não posso calar o meu espanto, o 
meu protesto humilde mas que tem sentido porque 
de um Senador da República, na alta Casa do 
Parlamento Brasileiro. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Não aceitamos êsse 
protesto com humildade; faça-o V. Exa. com a 
sombranceria de um brasileiro, representante de seu 
Estado no Senado da República. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato a 
V. Ex.ª; mas não posso deixar de distinguir a 
humildade do orador e a alta majestade do mandato 
que me trouxe a esta Casa. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Por isso  
que o considero dentro da majestade 
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do mandato que lhe foi outorgado pelo povo de 
Pernambuco. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito agradeço a 
fidalguia de V. Ex.ª, já bem conhecida de seus pares. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente,  
para um homem como eu, fiel aos ideais  
pregados por Joaquim Nabuco, não poderia deixar 
de causar espanto e tristeza o fato de homens  
de outro hemisfério, de outras crenças e ideologias, 
de ditadores de outras terras procurarem intrometer-
se entre as dissenções, as divergências, os mal-
entendidos das Repúblicas Americanas, no desejo 
de jogar sôbre elas aquela semente que não pode 
nem deve ser colhida por todos os bons democratas. 

Sabe o Senado a que aludo: a intromissão de 
certos ditadores euro-asiáticos nas divergências e 
desentendimentos havidos entre Repúblicas dêste 
Continente. 

Todos nós, das Américas, temos sofrido e 
lutado pelo aperfeiçoamento das práticas da 
democracia. Não é justo que Países democratas, 
que, pelo sistema que mantém, devem respeito, 
acato à independência e à soberania dos outros 
povos, venham a receber lições de ditadores. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao que vem 
ocorrendo na República de Cuba, com a qual tenho 
afinidades de plantador de cana do Nordeste do 
Brasil. Afinidades que me fizeram seguir para aquela 
Ilha, em companhia de minha família, para bem de 
perto conhecermos aquela gente que vive do mesmo 
labor, das mesmas atividades agrícolas do povo 
pernambucano. Hoje, não obstante lamentar que a 
República de Cuba, em vez de avançar, em vez de 
progredir, sacudindo ao lixo uma ditadura impertinente 
que há vários anos sufocava a liberdade daquele 
povo, tenha a desdita de suportar o sangue que se 
derrama, as opressões que se fazem, as persegui- 
 

ções que se exercem, os jornais que se confiscam,  
a falta de liberdade de imprensa e a falta de  
respeito à personalidade humana; que, em vez de 
marchar para a democracia, ao contrário, tem  
sofrido tremendo colapso, entrando num regime 
ditatorial, tão duro, tão triste, tão desalentador. 
Mesmo assim, Sr. Presidente, incumbe às 
Repúblicas Americanas procurar sentir de perto o 
que está ocorrendo e irem ao encontro da Ditadura 
Cubana e do govêrno constitucional da Norte 
América, a fim de envidarem esforços para o 
encontro de fórmulas que conciliem os interêsses em 
jogo; que restabeleçam a confiança entre os dois 
povos, que deixem os Estados Unidos vivendo sua 
grande Democracia com a extraordinária riqueza e 
capacidade de organização que o seu povo soube 
criar. E que se deixe Cuba, independente e 
soberana, gerir seus interêsses e conduzir sua 
gente, como queira e deva entender, mas sem 
possibilidade de, amanhã, servir de campo para que 
a semente das Ditaduras, das opressões e dos ódios 
viceje nas terras livres da América. 

Os meus votos e meus desejos são  
no sentido de que os povos americanos se 
entendam, que se restabeleça a confiança onde ela 
houver sido quebrada; mas que não ensejem  
a intromissão de ditadores estrangeiros; porque  
não creio possam as Ditaduras dar lições às 
Democracias. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com todo o prazer. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Diz o provérbio  

"há males que vêm para o bem". O caso Cubano 
talvez seja um mal necessário. Diante dêsse fato  
é possível encarem os Estados Unidos a solidariedade 
continental sob todos os aspectos, e que possam 
considerar possível uma aproximação sólida e definitiva 
entre povos latino-americanos. Surgindo o caso 
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Cubano e sua evolução explosiva, a América  
do Norte, a grande nação norte-americana,  
estará considerando, melhor essa solidariedade 
entre a comunidade americana. Vê V. Exa. a  
atenção que vem despertando nesses últimos dias,  
a OPA, criação do Presidente Juscelino  
Kubitschek. O caso Cubano, repito, é um mal 
necessário. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito grato  
à contribuição do nobre representante do  
Amazonas, que, como Presidente da Cruz Vermelha 
Brasileira, não pode ser estranho ao clima 
internacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Concedo o aparte 
ao nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Congratulo-me com  
V. Ex.ª nesse ponto da sua oração e quero  
dar-lhe, embora desnecessário, o meu mais  
vivo apoiamento. V. Ex.ª está traduzindo, mais  
uma vez, com oportunidade e precisão o velho  
ideal da Doutrina de Monroe: os problemas 
americanos na América devem resolver-se, mas 
sobretudo é de repelir a intromissão atual, porque 
não se trata apenas de um ditador, de um 
totalitarismo, mas de aproveitar o desentendimento 
que lavra momentâneamente entre nações 
americanas, para introduzir na América a semente  
e os ventos da ditadura e do totalitarismo  
comunista. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, o 
panorama mundial impede que as nações, hoje, se 
conduzam egoísticamente. 

Nenhum povo pode pensar só e só nos 
próprios interêsses, pois tem que se subordinar  
aos altos interêsses da humanidade... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Muito bem! 

O SR. NOVAES FILHO: – ...e sustentar seus 
pontos de vida dentro da área do poder ditatorial, 
que significa opressão, ou da área da Democracia, 
que significa liberdade e arejamento das idéias, onde 
cada um diz o que sente. 

É claro que as nações americanas não podem 
ficar desatentas a êsses problemas. Seria êrro  
circunscreverem-se aos próprios interêsses dentro 
das suas fronteiras. 

Daí meus votos e meu grande desejo de  
que os países dêste continente não ensejem 
intervenções indêbitas, estranhas; que êles mesmos 
conduzam os acontecimentos continentais, para que 
nós, das Américas, possamos demonstrar ao mundo, 
que embora sujeitos a desentendimentos, mal-
entendidos, paixões e divergências, já estamos 
suficientemente amadurecidos para conhecermos 
dos nossos problemas e oferecer-lhes as soluções 
adequadas. (Muito bem; muito bem; palmas; o 
orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Mem de 
Sá, terceiro orador inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, dois são os assuntos que me trazem 
tribuna. O primeiro se refere ao tema que 
freqüentemente tenho referido e sôbre o qual acabo de 
receber novas comunicações, as quais determinam, 
precisamente, minha vinda, neste momento, para 
ocupar a atenção de Vossas Excelências. 

Falo, como meus nobres colegas certamente já 
perceberam, do caso dos concursados não nomeados. 
A situação persiste diante da indiferença, da omissão 
criminosa, da inação iníqua do Govêrno, que assim 
desdenha, menospreza direitos líquidos e sagrados. 

Recebi, assim, Sr. Presidente, entre  
outros, o telegrama que a União 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Nacional dos estudantes e a "União Metropolitana dos 
Estudantes, do Estado da Guanabara, enviaram ao 
Presidente da República, nos primeiros dias dêste mês. 

"Diretorias UNE e UME sugerem sejam 
imediatamente nomeados 1.196 candidatos habilitados 
concurso Servente DCT. Retardamento injustificável 
dessas nomeações repercutirá muito mal contra 
Govêrno no próximo Congresso Nacional Estudantes, 
porquanto numerosas delegações denunciarão o fato 
em têrmos contundentes. Saudações Universitárias. As.)  
Conrado Ribeiro, Presidente UNE – Dimas, 
Secretário-Geral – Alfeu Meirelles, Presidente UME – 
Antônio Lima, Secretário-Geral". 

Quer dizer que os serventes que fizeram 
concurso e o viram homologado, continuam esperando 
que o expediente saia finalmente da Casa Civil da 
Presidência da República para que se cumpra a lei e se 
respeite a moralidade mais rudimentar da 
administração pública. 

Outro documento ainda da União Nacional dos 
Estudantes, consubstancia nôvo protesto, desta vez 
contra o IAPTEC, no qual a situação permanece 
inalterada. Há trêz anos foi aberta inscrição para 
concurso naquele Instituto. Milhares de candidatos 
inscreveram-se em todo o Brasil, pagaram taxas de 
inscrição que somam alguns milhões de cruzeiros. 
Prepararam-se, depois, para as provas; no entanto, três 
anos transcorridos, os concursos não se realizam, 
permanecendo nos cargos os interinos e os afilhados. 

Diz a União Nacional dos Estudantes que  
êsse Instituto, só em funcionários à disposição, gasta  
por mês a impôrtancia de Cruzeiros, 3.264.000,00,  
e o Presidente da Autarqula – quem o afirma é a  
União Nacional dos Estudantes – continua nomeando 
centenas de novos empistolados, mesmo para  
carreiras sujeitas aos concursos em questão 
 

como se vê do Boletim de 18 de junho último. 
Como se vê, Sr. Presidente e Senhores 

Senadores, a situação é clamorosa. Parece, não sei, 
que o Presidente do Instituto reclama providências do 
Departamento Administrativo do Serviço Público. 

Como disse, não interessa saber a qual das 
duas entidades cabe a culpa. A realidade é esta:  
abertos os concursos há três anos, recolhidos, em 
taxas, milhões de cruzeiros dos interessados, até hoje 
êsses concursos não se realizam e as nomeações 
interinas são feitas às centenas. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tive ensejo de 

comunicar o fato ao Dr. Arlindo Maciel, Presidente do 
IAPTEC, e Sua Excelência informou-me que não 
assiste qualquer responsabilidade ao IAPTEC e que 
nesse sentido iria dirigir-me carta, para que eu a lêsse 
no plenário do Senado, expondo os motivos pelos 
quais aquêle Instituto não tem responsabilidade no 
fato. Estou aguardando a carta. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço, e como disse 
não estou acusando nem tenho elementos para 
acusar o Presidente da Autarquia. Estou citando o fato 
que, acredito, é inegável. Se não houve culpa de S. 
Sa. a alguém caberá. Gostaria que na carta S. Sa. 
esclarecesse se tem ou não feito nomeações, que a 
União Nacional dos Estudantes denuncia serem 
numerosíssimas, enquanto o concurso não é aberto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Existem  
muitos cargos vagos, mas pode Vossa  
Excelência ficar certo de que, para seu 
preenchimento, há muita dificuldade. Admiro-me  
até que sejam feitas nomeações, pois para  
tanto encontram sempre entraves. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Também acredito haja 
dificuldade para nomear, mas não duvido de que as 
nomeações sejam feitas, atendendo-se a gente de 
prestígio. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Folgo com a notícia 
que V. Exa. nos dá porque eu mesmo solicitei 
algumas nomeações e não fui atendido. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª tome  
cuidado porque há gente passando na sua frente. 
(Riso). 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É possível. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, ontem 

recebi mais uma denúncia, inteiramente 
documentada, porém, em têrmos tão ásperos que 
não transmitirei o teor integralmente da mensagem. 
Está assinada pelos interessados, o que me faz 
admirar a bravura que denotam. 

Pela súmula do ofício, percebe-se que se  
trata de candidatos aprovados no concurso  
para escriturário do IAPB, realizado em julho de 1959 
e homologado em 23 de setembro do mesmo  
ano. Enviaram-me também as fôlhas do Diário  
Oficial onde consta a homologação e a lista dos 
aprovados. 

Daquela data até o dia de hoje, dizem êles  
que lutam pela nomeação sem lograr o menor  
êxito. 

Inscreveram-se para o concurso cêrca  
de 3.000 candidatos em todo o Brasil, sendo 
aprovados cento e sessenta e um. Isso demonstra o 
interêsse que o mesmo despertou e o rigor das 
provas. 

O número de vagas é de duzentos e trinta. 
Quer dizer que há lugar para todos os aprovados. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente. 
O SR. MEM DE SÁ: – A exposição  

de motivos do Sr. Ministro do Trabalho à  
Presidência da República é de 2 de março  
de 1960. Demorou, portanto, bastante – de  
setembro de 1959, data da homologação 
 

até março de 1960 – o pedido de autorização para 
nomear. 

Essa Exposição de Motivos tem o nº 219 e a 
data de 2 de março de 1960. Desde então, há mais 
de quatro meses, portanto, encontra-se na Casa Civil 
da Presidência da República. 

Os interessados têm telegrafado ao Sr. 
Presidente da República e recebido como resposta, 
apenas esta informação: 

"O Sr. Presidente da República recebeu 
telegrama de tal data de cujos têrmos S. Ex.ª se 
inteirou devidamente pt As. Oswaldo Maia Penido – 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 

O Chefe da Casa Civil – que é o responsável, 
porque o expediente está, na Casa Civil à espera de 
andamento – responde que o Presidente da 
República tomou conhecimento da reclamação... E 
tudo continua no mesmo. 

Êsse caso, para mim, Sr. Presidente, tem 
grande significação. Só há serviço público onde há 
seleção de pessoal. 

Numa das nossas sessões narrava eu que, ao 
organizar-se nos Estados Unidos a grande autarquia 
do Vale do Tennesse, dirigida por David Lielenthal, o 
primeiro órgão que se instalou no local da 
administração, a célula mater, foi a de seleção do 
pessoal. Foi o primeiro ato do americano para a 
construção daquela obra portentosa que é a 
Tennesse Valley Anthority. 

O problema principal de qualquer 
administração é a seleção do pessoal. O pessoal 
selecionado faz o resto. A administração pública, 
portanto, tem como um dos seus problemas 
fundamentais a seleção de pessoal; e o melhor 
sistema, o mais moralizador, o único honesto, é o do 
concurso. 

No Brasil há lei expressa nesse sentido; há um 
órgão com essa finalidade, e êsse órgão, bem ou 
mal, embora hajam inúmeros concursos em atraso 
cumpre sua missão. 
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O revoltante porém, é que, depois de  
tudo feito, depois de aprovados os concursados, 
sofrem êles êsse calvário. Os interêsses ocultos,  
a má-fé, a falta de zêlo e de exação no cumprimento 
do dever, se sobrepõem ao que há de mais  
humano, de anais legitimo, de mais honesto e 
sagrado. 

Não sei para quem apelar. Lamento que  
os eminentes colegas da Maioria, com prestígio  
e acesso junto às altas autoridades públicas, não 
esposem causa tão nobre e sadia, fazendo sentir ao 
Presidente da República e ao Chefe da Casa Civil a 
necessidade de pôr côbro a tais escândalos. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O. SR. LIMA TEIXEIRA: – Disse a V. Ex.ª 

que, quanto ao IAPTEC, traria as explicações que 
seu Presidente me enviasse. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não me referi sòmente 
a êsse Instituto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas, como V.  
Ex.ª se referiu à Liderança da Maioria, sendo eu um 
dos Vice-Líderes, posso assegurar-lhe que pedirei 
informações sôbre os fatos argüidos e transmitirei as 
explicações que nos forem enviadas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Trata-se dos serventes 
do Departamento dos Correios e Telégrafos e dos 
escriturários do Instituto de Aposentadorias e 
Pensões dos Bancários, cujos concursos foram 
homologados. V. Exa. prestaria um grande serviço 
não a mim, que não tenho interêsse pessoal no caso, 
nem afilhado entre os concursados, mas à 
Administração Pública brasileira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente.  
Essa é a melhor colabora- 
 

ção que a Minoria pode prestar ao Govêrno. 
O SR. MEM DE SÁ: – Espero ser 

correspondido nessa colaboração. 
O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Não há dúvida. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, outra 

colaboração que trago ao Govêrno, é quanto ao 
pagamento de dívidas, vencidas há muitos meses, 
pelo fornecimento que o comércio faz a órgãos da 
Administração Pública. Referir-me-ei especialmente 
a uma das cidades do Grande Estado da Bahia, 
dêsse Estado a que todos nós, um pouco mais ou 
um pouco menos, pertencemos. Bahia e 
Pernambuco são o começo da nacionalidade, de 
modo que todos nós somos um pouco baianos e um 
pouco pernambucanos. Nem nós brasileiros 
existiríamos se não tivéssemos tido Pernambuco 
para repelir o invasor e, depois a Bahia, berço da 
nossa nacionalidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado, em 
nome dos baianos. 

O SR. MEM DE SÁ: – É pois como Senador 
que tem uma cota de baiano, que defendo os 
interêsses do comércio de Juazeiro. 

Desdo novembro do ano passado reclama do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, o 
pagamento de fornecimentos feitos para as obras 
daquele Departamento. Eis o telegrama que em 10 
de novembro de 1959, o Presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Juazeiro, dirigiu à 
Associação Brasileira de Exportadores, nos 
seguintes têrmos: 

O DNOCS, com sede em Salvador, instalou 
residência aqui para administrar o trecho Brasília-
Fortaleza, comprou alimentos, medicamentos, 
transportou trabalhadores pelas áreas motorizadas 
até Barreiras; fechou a dita residência 
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sem pagar a ninguém. Cêrca de onze milhões  
de créditos estão esperando há seis meses,  
sem solução. Apelamos para o Dr. Rozauro 
Abnegado, Presidente desta entidade, para interferir 
junto ao Diretor Geral ou ao Presidente da 
República, a fim que êste pagamento seja feito 
imediatamente, a fim de evitar vexames com 
consequências imprevisíveis, notadamente na zona 
repleta de obstáculos, pela retração de crédito e 
dificuldades de transporte, sem chuvas, sem 
produção. Êstes obstáculos, somados, poderão gerar 
falências e revoltas. Certos de que a construção de 
Brasília ou suas vias não serão motivo de 
aniquilamento para o comércio ou para os 
banqueiros desta Cidade, enviamos saudações. (as) 
Yorgy Nicola Khoury, Presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Juazeiro. 

Sr. Presidente, esta Associação dirigiu-se  
ao Presidente da República sem nenhum resultado. 

A 10 de fevereiro de 1960 a Associação 
recebeu outro telegrama, cujos têrmos transmitirei à 
Casa: 

"Para dirigir o embarque do material  
e do pessoal da construção da Estrada  
Fortaleza-Brasília, o DNOCS instalou aqui um 
Escritório. Utilizando os créditos que sempre 
desfrutou no Nordeste fêz grandes débitos no 
comércio local, fechando, sem saldar, contas perto 
de onze milhões de cruzeiros. Apesar dos nossos 
constantes apelos durante oito meses, o DNOCS 
alega não existir, verba para saldar tais 
compromissos. Recorremos a Vossa Excelência 
interferir junto ao Presidente da República, Ministério 
da Viação e Obras Públicas e Diretor do DNOCS, no 
 

sentido de saldar êstes débitos, causadores de 
sérios vexames. (as.) Yorgy Nicola Khoury, 
Presidente da Associação Comercial Industrial e 
Agrícola de Juazeiro". 

Isto, em fevereiro. Agora, no mês de junho, a 
mesma Associaçáo de Exportadores recebe outro 
telegrama, o qual passo a ler: 

"Para o Dr. Alcides Rozauro – Rio: 
Permanecendo insolucionado o pagamento 

das contas atrasadas da Comissão Fortaleza-
Brasília, apelamos para o prezado amigo interferir 
junto ao Diretor do D.N.O.C.S., a fim de conseguir o 
pagamento das contas com as nossas firmas Irmãos 
Khoury e Sociedade Mecânica São Francisco 
Limitada, no montante de Cruzeiros 2.660.000,00 – 
Antecipamos os nossos agradecimentos. Abraços. 
(ao.) Toufio Khoury Alexandretta". 

Em face dêsse nôvo telegrama que falava em 
importância diversa da anterior, a Associação dirige-
se ao reclamante, pedindo esclarecimentos nestes 
têrmos: 

"C T N 
Alexandretta 
Bahia. 
Em referencia ao seu telegrama de hoje, 

informo tratar-se da mesma reclamação apresentada 
pela Associação Comercial de Juazeiro, se o 
devedor é também o DNOCS ou a Commissão 
Fortaleza-Brasília (as.) Rozauro. 

Resposta do dia 15 de junho: 
Ao Dr. Rozauro 
"A reclamação da Associação Comercial de 

Juazeiro refere-se a onze milhões de cruzeiros, total 
dos débitos em Juazeiro vencidos há quinze meses. 
  



– 270 – 
 

Informamos o montante pertencente às nossas 
firmas. O devedor é a Comissão Fortaleza-Brasília, 
órgão subordinado ao DNOCS. Em virtude do 
fechamento do Escritório da Comissão em Salvador, 
o DNOCS é o responsável direto. Abraços (as.) 
Alexandretta." 

O que se depreende é que o DNOCS  
primeiro teve uma Comissão. Ficou devendo onze 
milhões de cruzeiros e fechou o Escritório. Depois, 
uma outra Comissão – a da Estrada Brasilía-
Fortaleza – abriu outro Escritório e êste ficou 
devendo mais dois milhões e seiscentos e sessenta 
mil cruzeiros. 

Em suma, pelo que se verifica dos  
despachos, ao comércio de Juazeiro devem, por 
fornecimentos para a construção da Estrada, 
Brasília-Fortaleza, quase quatorze milhões de 
cruzeiros! 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. MEM DE SÀ: – Com prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – A cidade de 

Juazeiro está separada da de Petrolina em 
Pernambuco, apenas pelo Rio São Francisco. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exato. 
O SR. NOVAES FILHO: – De modo que a 

população de Juazeiro vive em Petrolina como a de 
Petrolina vive em Juazeiro. Daí julgar-me no dever 
de acompanhar V. Ex.ª no apêlo que estão 
formulando. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 

Realmente, a meu ver, é um caso desonroso 
para um Govêrno que tanto canta e proclama a sua 
obra, especialmente esta rodovia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pode V. Ex.ª  
informar se quem fêz o apêlo foi a Associação 
Comercial ou a Associação de Exportadores? 

O SR. MEM DE SÁ: – O apêlo está contido 
em telegrama do Senhor Yorgy Khoury, Presidente 
da Associação Comercial e Industrial e Agrícola de 
Juazeiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dizia eu que o Govêrno 
tem tomado a construção da estrada Brasília-
Fortaleza num dos maiores cometimentos, num dos 
pontos mais altos da sua ação administrativa. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O que se estranha 

em tudo isto é que não recebendo a primeira, os 
comerciantes, imediatamente, realizam outra 
operação. V. Ex.ª se refere, agora, à Brasília-
Fortaleza. 

O SR. MEM DE SÁ: – É sempre a mesma a 
que me refiro: foi tudo para a construção da Brasília-
Fortaleza. Primeiro, o Escritório do D.N.O.C.S. e, 
depois, o Escritório da Comissão da Brasília-
Fortaleza. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Irei apurar, também, 
para prestar algumas informações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Solicitaria que V. Exa. 
não só apurasse isto mas, principalmente o 
pagamento... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – ...a satisfação  

do que o Govêrno está devendo, porque,  
como dizia, o Govêrno que transformou esta 
construção num dos seus cometimentos mais  
altos, numa das suas obras supremas, deve, ao 
menos, pagar, porque senão, se torna extremamente 
curioso que o Govêrno faça a obra e quem paga  
seja o Comércio. Aliás, parece que o fato se  
repete: por ocasião da desgraça da barragem 
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de Orós foi dito que o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas estava em atraso com muitos 
milhões de cruzeiros para o Comércio de toda a zona 
do Ceará, do Piauí etc. 

Esta é a situação: realmente o montante das 
dívidas não, apenas, dívida flutuante, mas das 
verbas que o Govêrno deixa de utilizar no seu 
sagrado dever de reembolsar a quem deve, vai a 
dezenas e dezenas de bilhões de cruzeiros. 

É preciso que êste Govêrno seja menos 
caloteiro, porque isto é calote. Quando se trata de 
um particular, êle é apontado a dedo como um 
indivíduo sem idoneidade; se é comerciante, o seu 
título vai a protesto e êle passa a ser pessoa 
desconsiderada pela sociedade. Decai de sua 
posição; é um comerciante falido, um devedor 
impontual. Na minha terra, chama-se "calaveira" – 
creio que por influência do castelhano – o indivíduo 
que não paga o que deve. "Calaveira" é um dos 
epítetos mais ofensivos, mais degradantes que um 
homem possa sofrer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É incrível que o 
discurso de V. Exa. revele falta de pagamento por 
parte do Govêrno e êste sempre encontre quem 
deseje realizar transações com êle. 

O SR. MEM DE SÁ: – Qual a conclusão que 
V. Ex.ª tira daí? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A de que talvez, o 
fundamento de V. Ex.ª não seja assim tão forte!… 

O SR. MEM DE SÁ: – O Govêrno, então, deve 
deixar de pagar? Esta, a conclusão a que V. Ex.ª 
chega, já que encontra quem lhe forneça sem pagar? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Precisamente o 
inverso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Acha V. Ex.ª  
que o Govêrno deve continuar sem  
pagar porque sempre encontra 
 

quem lhe deseje fornecer sem receber? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Atrasa mas paga. 
O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª então aplaude o 

calaveirismo? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Admite V. Ex.ª que 

alguém continue a realizar, a empreitar obras para o 
Govêrno, sem receber jamais? 

O SR. MEM DE SÁ: – E sabe V. Ex.ª qual a 
conseqüência disso para a República, para o erário 
e, em última análise, para todos nós, contribuintes? 
Os fornecedores, cientes de que o Govêrno paga 
com doze ou quinze meses de atraso, continuam 
fornecendo, mas sempre por um preço muito maior. 
Nem se pode dizer que o comércio, assim 
procedendo, age com desonestidade, porque, 
quando fornece ao Govêrno, sabe que precisa 
esperar pelo pagamento meses, e às vêzes anos. 
Corre, assim, risco muito grande, além de empatar 
seu capital. 

Essa falta de exação, de pontualidade, do 
cumprimento do dever de bom pagador, redunda, 
afinal em prejuízo da coletividade, do erário e, 
portanto, dos contribuintes, de vez que todos os 
fornecimentos passam à ser feitos com majoração de 
40 e 50%. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Ouço, 

com tôda atenção, o discurso de V. Ex.ª. Mesmo 
quando o nobre colega se torna mais caloroso nas 
suas críticas, sempre se descortina seu notável 
espírito público e o desejo de colaborar no sentido do 
bom andamento administrativo e do bem-estar da 
coletividade brasileira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito obrigado a Vossa 
Excelência. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
obstante, nesse ponto, parece que o nobre colega 
emprega expressões ásperas demais em relação ao 
Govêrno atual. Talvez V. Ex.ª desconheça que a falta 
de pontualidade nos pagamentos é mal dos 
Governos, em tôda a nossa vida republicana. Nunca 
houve pontualidade exata, e os nordestinos padecem 
muito em conseqüência dêsse mal, sofrem bastante 
com essa falta de exação do Govêrno no pagamento 
devido de suas obrigações. Há algo que vem 
influindo nesse sentido e que precisamos corrigir – a 
burocracia. O mal é antigo, é velho. Logo, a 
expressão usada por V. Ex.ª, chamando o Govêrno 
de caloteiro, parece-me áspera demais. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quem não paga, nobre 
Senador, o que é? Desculpe-me a interrupção de 
seu aparte, mas como se chama, na Paraíba, o 
devedor que não paga? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Lá 
distinguimos os que não pagam porque não podem, 
os que não pagam por embaraços materiais e os que 
não pagam porque não querem. 

O SR. MEM DE SÁ: – E o Govêrno, não pode 
pagar? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Há os 
que não podem pagar por não disporem de recursos, 
e não devemos acusá-los por isso. 

O SR. MEM DE SÁ: – E o Govêrno, que tem a 
"guitarra"? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
mal, como já referi, tem como causa a burocracia  
de tôda a nossa vida republicana, que não foi 
corrigida pelo Govêrno atual. V. Ex.ª não deve, 
porém, generalizar porque tôdas as entidades de 
Direito Público, no Brasil, são, em verdade, 
devedoras: ora os Municípios devem ao Estado, ora 
o Estado à União, ora a União, deve aos Estados  
e também a particulares, como V. Ex.ª acabou 
 

de referir. Ao que parece, V. Ex.ª está colaborando 
no sentido de tentar regularizar um mal existente, 
muito velho. Quero, porém, repetir que êsse mal é da 
administração federal de todos os Governos, em 
todo o passado da nossa vida republicana. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito obrigado pelo 
espírito do seu aparte, que sempre honra e 
desvanece êste orador. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradecido a Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Parece-me, porém, que 
o mau exemplo não justifica um êrro; nunca 
justificou. O mau exemplo só deve ser criticado. O 
bom Govêrno jamais comete erros baseado nos 
maus precedentes ou por êles confortado. Creio que 
o mesmo se aplica na ordem pública e na ordem 
particular: há indivíduos descarados e indivíduos até 
criminosos. Ninguém procede, entretanto, dessa 
maneira, tendo como fundamento o exemplo alheio. 

Quanto à afirmativa de V. Exa. de que sempre 
houve impontualidade nos pagamentos do Govêrno, 
em tôdas as partes do Brasil, peço licença para  
dizer que, no Rio Grande do Sul, até bem pouco 
tempo, tal não se dava. Só de alguns anos para  
cá temos começado a ser impontuais. Durante  
muito tempo, meu Estado se notabilizou na 
República pelo exemplo de exação no pagamento 
das suas dívidas. 

Há outro exemplo, muito mais recente,  
que o aparte de V. Exa. enseja traga ao Plenário –  
o de Jânio Quadros, em São Paulo. Lá,  
encontrou também êsse vêzo, êsse vício, essa  
falta permanente de pontualidade dos Govêrnos  
que imediatamente o haviam antecipado. Depois  
de poucos meses de ação rigorosa, de contenção  
e austeridade administrativa, pôde passar a  
pagar em dia, às vêzes com desconto, tôdas  
as dívidas do Estado, porque, na realidade, 
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quando a administração paga pontualmente  
compra muito mais barato e onera menos a 
coletividade. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Jânio 

Quadros fêz isso apenas mediante contenção de 
despesas ou multiplicando assustadoramente os 
impostos? 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que aumentou um 
pouco os impostos, mas muito menos do que o 
Govêrno do Sr. Juscelino Kubitschek, em relação ao 
Brasil. Sabe V. Ex.ª, embora ainda não estivesse no 
Senado – que em 1956, 1957 e 1958 houve 
aumentos brutais de impostos e taxas, aumentos 
como nunca se tivera antes. Ainda me lembro o 
quanto o eminente Senador Lima Teixeira se bateu 
contra o aumento do impôsto de consumo, que tanto 
feriu o pobre consumidor brasileiro! Até os bens 
essenciais, através do aumento do impôsto de 
consumo, foram duramente atingidos pela fúria fiscal 
do Sr. Juscelino Kubitschek. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Fiz essa 
pergunta a V. Ex.ª porque há poucos dias,  
lendo o Diário do Congresso, seção da Câmara  
dos Deputados, deparei com discurso de certo 
Deputado, que não mereceu contestação, no qual 
provava ter o Sr. Jânio Quadros aumentado os 
impostos, em São Paulo, de tal forma que, em 
alguns casos, chegou ao absurdo dos mil, dois mil e 
até três mil por cento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou habilitado  
a responder. Apenas posso afirmar a V. Ex.ª  
que ninguém aumentou impostos no Brasil,  
como o Sr. Juscelino Kubitschek, e a situação 
continua esta. Se S. Paulo sofreu majoração  
de impostos, não foi de molde a perturbar  
o desenvolvimento de sua economia as- 
 

cendente. E lá se conseguiu, pela primeira vez, nos 
últimos anos, através da ação exemplar e 
moralizadora de Jânio Quadros, atingir o ideal 
preconizado pelo eminente Senador Argemiro de 
Figueiredo. Vamos esperar portanto que êle venha – 
porque já vem aí – para que os fornecedores de 
Juazeiro, afinal, obtenham o pagamento do que lhes 
é devido. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Está terminada a hora 
do Expediente. 

Há uma comunicação que a Mesa deseja fazer 
aos Srs. Senadores. 

Comunico ao Senado que a Presidência 
deliberou convocar as duas Casas do Congresso 
Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se no 
dia 14 do corrente, às 21 horas, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, conhecerem do veto 
presidencial ao Projeto de Lei (nº 1.514, de 1960, na 
Câmara, e nº 30, de 1960, no Senado) que dispõe 
sôbre a Organização Judiciária do Distrito Federal de 
Brasília e dá outras providências. 

Nessa oportunidade serão votados os itens 
correspondentes aos arts. 32, 49, 71, 72 e 73. 

Sôbre a mesa ofício que vai ser lido pelo 
Senhor 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 

Em 12 de julho de 1960. 
Senhor Presidente 
Havendo vaga na Comissão de Constituição e 

Justiça (suplência do Partido Trabalhista Brasileiro), 
em virtude do falecimento do Senhor Senador Lima 
Guimarães, solicito se digne Vossa Excelência de 
designar quem deva preenchê-la, na forma do 
disposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Lourival Fontes, 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 
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O SR. PRESIDENTE: – Designo, para 
preenchimento da vaga, o Senador Lima Teixeira. 

Sôbre a mesa outro ofício, que vai ser lido pelo 
Senhor 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 

Em 12 de julho de 1960. 
Senhor Presidente 
Havendo vaga na Comissão de Finanças 

(suplência do Partido Trabalhista Brasileiro), em 
virtude do falecimento do Senhor Senador Lima 
Guimarães, solicito se digne Vossa Excelência de 
designar quem deva preenchê-la, na forma do 
disposto no artigo 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Vivaldo Lima, Vice-
Presidente, em exercício. 

O SR. PRESIDENTE: – Designo, para 
preenchimento da vaga, o Senador Lima Teixeira. 

Sôbre a mesa mais um ofício, que vai ser lido 
pelo Senhor 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 
Em 12 de julho de 1960 
Senhor Presidente 
Havendo vaga na Comissão de Relações 

Exteriores (suplência do Partido Trabalhista 
Brasileiro), em virtude do falecimento do Senhor 
Senador Lima Guimarães, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar quem deva preenchê-la, na 
forma do disposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações – Afonso Arinos, 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE: – Designo, para 
preenchimento da vaga, o Senador Lima Teixeira. 
(Pausa). 

Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 
 
O SR. PRESIDENTE: – Não há número para 

votação da matéria constante da Ordem do Dia. 
(Pausa). 

Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Afonso Arinos. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, 

aproveitando a circunstância da inexistência de 
número para votação da Ordem do Dia, desejo trazer 
a minha palavra de plena solidariedade às 
manifestações que aqui foram, hoje, brilhantemente 
transmitidas ao Plenário do Senado, pelo eminente 
Senador Novaes Filho, em relação aos incidentes 
ocorridos na Embaixada do Brasil, na cidade de 
Trujilio, República Dominicana. 

Em primeiro lugar, sou de opinião que,  
ainda como integrante da Bancada de Oposição 
nesta Casa, e sem que seja necessário alegar  
a minha situação de Membro da Comissão  
de Relações Exteriores, devemos, Maioria e  
Minoria do Senado, formular a nossa declaração  
de integral solidariedade ao Govêrno da República, 
pela atitude que assumiu ao ter conhecimento 
daquele grave episódio e pelas providências que 
está em vias de tomar, em relação ao mesmo 
assunto. 

É verdade que não temos ainda as 
informações pormenorizadas sôbre a natureza e o 
desenrolar dessas providências, visto que o 
Embaixador Jaime de Barros, ilustre representante 
do Brasil naquela República – de passagem,  
tenho o prazer de manifestar ao Senado a minha 
excelente impressão sôbre êsse membro do  
Corpo Diplomático brasileiro, que conheço  
desde tôda a vida, visto que fomos colegas de 
colégio, no Internato Pedro II, e tem cumprido, no 
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decorrer da sua já longa experiência diplomática, 
brilhante tirocínio – não pôde ou não estava em 
condições de atender às instruções do Itamarati, 
para se apresentar imediatamente em consulta ao 
Ministro de Estado, nesta Capital. 

De qualquer maneira. Sr. Presidente, devemos 
– e muito bem acentuou o nobre Senador Novaes 
Filho – solidarizar-nos com o nosso Govêrno e 
apresentarmos as nossas congratulações e o esfôrço 
de cooperação para que a matéria tenha aquêle 
desfecho que mais convenha à integridade da nossa 
soberania e aos interêsses da comunidade 
americana. 

Não preciso – nem é aqui o momento – de 
invocar a situação verdadeiramente excepcional  
em que se encontra o Govêrno da República 
Dominicana no concêrto das Nações continentais.  
É uma ditadura sanguinolenta, brutal, criminosa,  
mas ainda que não tenhamos necessidade  
de invocar julgamento de valores em relação  
aos atos que são como um rastro de crime e de 
sangue do chefe do Govêrno Dominicano,  
temos, isto sim, o dever de invocar a letra dos  
atos internacionais e dos tratados de que somos 
signatários, inclusive a República Dominicana, e  
que dizem respeito, específicamente, ao direito de 
asilo. 

Sabe o Senado que a velha, a nobre 
instituição do asilo se divide em duas manifestações 
concomitantes, embora não idênticas: o asilo 
territorial e o asilo diplomático. O asilo territorial  
que é aquêle concedido a súdito de outro Estado  
que vem procurar refúgio e abrigo no território  
de determinada Nação; o asilo diplomático que é 
aquêle que protege dentro do próprio Estado 
territorial em função da ficção de extra-territorialidade 
das representações diplomáticas, que protege  
dizia, o súdito ou mesmo o estrangeiro que dentro  
de determinado Estado territorial procura fugir  
com risco de vida, de bens e de liberdade 
 

à pressão injusta, à perseguição iníqua que contra 
êle se faz. 

O problema de asilo de estrangeiro, quer 
territorial quer diplomático, mereceu, sempre, em 
tôda tradição do direito e da política internacional do 
Brasil o mais extremo; o mais carinhoso cuidado por 
parte dos nossos diplomatas, dos nossos estadistas 
e dos nossos juristas. 

De longa data que autores vêem êste instituto 
do direito internacional sendo afeiçoado às 
condições particulares da vida do Continente e estas 
condições particulares de vida latino-americana 
foram de tal natureza que se pode dizer os nossos 
juristas e estadistas especializaram-se no estudo 
desta figura do Direito Internacional, que é o asilo 
territorial e o asilo diplomático. 

De fato, sobretudo depois da Segunda Guerra 
Mundial, o Velho Continente, o antigo foco de 
civilização que era a Europa, passou a oferecer 
também teatro a muitos dramas que culminaram na 
procura e concessão de asilo quer territorial, quer 
diplomático. 

Podemos dizer que a partir da Guerra da 
Espanha essa concessão e invocação de asilo 
passou a ser também matéria rotineira na Europa. O 
fato é que, se existe, como pretendem muitos 
autores, um Direito Internacional Americano e, se 
êsse Direito Internacional Americano ofereceu à 
doutrina mundial elemento específico, particular de 
sua contribuição, não podemos esquecer que êsse 
elemento particular de contribuição americana está, 
principalmente, na definição, no estudo e na 
organização de asilo. 

Em 1928, por ocasião da Conferência de 
Havana a que estivemos representados por alguns 
ilustres brasileiros, lembro o Senador Mem de Sá e 
sei que será grato a seu coração a lembrança de 
outro ilustre brasileiro, Lindolfo Color, traçaram e 
pela segunda vez, se não estou enganado, em  
um tratado multilateral as normas específicas, de 
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base principal do sistema de asilo internacional 
americano. 

Moa, foi posteriormente, depois que o assunto 
tinha sido cogitado na reunião dos juristas, em 
Montevidéu, que, em Caracas, em 1954, as diversas 
delegações presentes à 10ª Conferência Americana 
estabeleceram, em uma Comissão Especial sob  
a presidência do ilustre Sr. Araoz Alfaro, a 
Convenção Multilateral do Asilo Territorial e do Asilo 
Diplomático. 

Essa Convenção, constante, embora, de um 
só instrumento, se divide em dois capítulos, o 
capítulo que diz respeito às precauções e às técnicas 
do asilo territorial, e o capítulo que se refere à 
organização do asilo diplomático. 

Tive a honra, Sr. Presidente, de representar  
o nosso País, nesta Comissão e, coube-me, 
inclusive, a incumbência de redigir alguns artigos do 
projeto, que depois se transformou na Convenção, 
ratificada pela Maioria dos países Latino-
Americanos. 

Tenho bem presente na memória, as 
obrigações e os deveres que passaram a incumbir 
tôdas as nações soberanas do Continente, no 
tocante a êste Ato que não é apenas de caridade, 
nem de solidariedade humana, mas de simples 
desempenho das mais comezinhas obrigações do 
regime democrático, que é o oferecimento do asilo 
àquele que se julga perseguido, injustamente, pela 
fôrça da tirania. 

O caso ocorrido em Trujillo se reveste de 
aspectos, pelo menos à primeira vista, segundo 
informações que até agora nos chegaram, de 
indisfarçável gravidade, porque, Sr. Presidente,  
foi a própria soberania nacional que se viu golpeada 
pela circunstância dos janizaros, das tropas de 
choques dos carrascos da ditadura, chegarem  
a utilizar suas armas e dispararem para o interior  
da propriedade nacional em que está instalada  
a nossa Representação, e que, como sabe 
 

o Senado, goza das prerrogativas de extra-
territorialidade, e, conseqüentemente, representa um 
trecho, um torrão do território nacional protegido pela 
bandeira da Pátria, dentro do território de outras 
Nações. 

Sr. Presidente, estou certo de que o Itamarati, 
no cumprimento das tradições de que se faz 
depositário, e, de acôrdo com as melhores normas 
do Direito Internacional, saberá agir em 
conseqüência. 

Estou certo de que o chamado do Embaixador 
Jayme de Barros corresponderá às necessárias 
investigações e às informações francas, desimpedidas 
e imperiosas que aquêle Representante do Brasil na 
República Dominicana trará ao Govêrno e ao Poder 
Legislativo, a fim de que se tomem as providências 
necessárias. 

Não pretendo nem é da minha competência, 
declarar de antemão, quais sejam estas providências 
que estão, aliás, no conhecimento de todos meus 
ilustres Pares, pois fazem parte das normas 
habituais do Direito Internacional. 

Apenas procurarei, aqui, relembrar, Sr. 
Presidente, que a prática da Democracia, à medida 
em que a solidariedade se impõe na vida moderna 
pela convivência, cada vez mais estreita, e, por 
assim dizer, obrigatória, entre os povos, a prática do 
regime democrático deixa de ser uma tarefa 
condicionada à vida interna de cada País. 

Quando periga a Liberdade em um 
determinado ponto, principalmente dentro de um 
determinado sistema continental, podemos 
assegurar que esta Liberdade está em perigo para 
todos os demais países do Continente. 

É, portanto, um dever imprescritível de tôda 
verdadeira Democracia oferecer sua enérgica 
contribuição à defesa da Democracia, dentro das 
normas legais e com as armas do Direito em 
qualquer situação em que ela entre em risco ou 
impedimento. 
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Não há dúvida, Sr. Presidente, que uma das 
questões vexatórias, um dos pontos contraditórios 
mais penosos da vida internacional contemporânea  
é exatamente o encontro do equilíbrio entre o 
princípio da defesa das instituições democráticas e 
das liberdades fundamentais do homem, defesa que 
está imposta em têrmos resolutos pelo texto da Carta 
das Nações Unidas e, por outro lado, a prática, 
também, do princípio da não intervenção de um 
Estado nos negócios peculiares do outro, que 
também se encontra consignado no texto dessa 
mesma Carta. 

Entre o princípio da não intervenção e o 
princípio da defesa da liberdade deve existir um meio 
têrmo, ou melhor, deve ser possível o encontro de 
instrumentos capazes de fazer eficaz, efetiva, a 
defesa dessa liberdade, sem que seja tolhida pelo 
princípio da não intervenção. 

Acredito que um dos processos mediante o 
qual o atingimento dêsse ideal se torna possível é, 
exatamente, o debate geral dêste assunto, ou o 
exame geral dessa matéria desde que ela se 
apresente em forma de um fato concreto. 

Desde que se possa levar ou ao Conselho da 
Organização dos Estados Americanos, ou aos 
próprios círculos dirigentes das Nações Unidas, o 
conhecimento de situações de fato como esta, 
embora isso não prejudique as atitudes unilaterais 
que devem ser tomadas pelo nosso País em  
defesa da nossa soberania – desde que ela tenha 
sido posta em discussão, ou em cheque, pelo  
ato arbitrário de outro País – o exame, dizia eu, 
geral, o debate, numa grande assembléia, desta 
situação, já é por si só uma forma de pressão 
suficiente para conduzir à condenação de uma  
série de países livres, daquele Govêrno que  
não tem procedido de acôrdo com os princípios da 
liberdade. 

De maneira que nós devemos, neste momento e 
creio que é êste realmente um dever da oposição, fazer 
 

causa comum com a atitude que o govêrno deve 
tomar, desde que acertada, desde que 
correspondente aos princípios que norteiam a nossa 
vida internacional, porque, Sr. Presidente, todo 
aquêle que, desde o momento em que atravessa as 
fronteiras do seu País, desconhece as bandeiras 
partidárias e só passa a conhecer uma única 
bandeira, que é a bandeira da Pátria. 

Entretanto, Sr. Presidente, se temos, assim, 
um ponto de encontro em matéria de política 
internacional, no que tange ao acontecimento 
verificado em Ciudad Trujillo, não podemos deixar 
de, ao mesmo tempo, no mesmo passo, nesta 
mesma oportunidade, manifestar a nossa surprêsa, a 
nossa decepção e, também, juntar algumas palavras 
de crítica severa à posição do Govêrno, no que toca 
à viagem do Senhor Presidente da República ao 
Chile e aos países do Rio da Prata. 

Tinha eu a intenção de, hoje, apresentar um 
requerimento de informações ao Sr. Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, solicitando 
elementos que esclarecessem ao Senado – 
solicitando em nome da Comissão de Relações 
Exteriores do Senado – a esta ilustre Casa sôbre os 
antecedentes e, sobretudo, sôbre a parte oculta da 
decisão do Senhor Presidente da República de, 
sùbitamente, suspender a sua viagem que deveria 
ser feita em companhia do Vice-Presidente da 
República aos Países do Rio da Prata. 

Todavia, o eminente Sr. Juscelino Kubitschek, 
em declarações formuladas no Rio de Janeiro, 
tornou inútil êsse requerimento, visto que Sua 
Excelência, com a galhardia e a elegância e a 
despreocupação que todos nós lhe reconhecemos, 
tomou a iniciativa de explicar, em têrmos claros, 
porque tinha desistido dessa viagem. 

Segundo declarações que foram publicadas 
como colhidas diretamente dos lábios de S.  
Exa., pois que publicadas entre aspas, o  
Senhor Presidente da República informa que 
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suspendeu a viagem planejada porque entendeu que 
estava colocado numa alternativa dificultosa. Ou bem 
se faria acompanhar, como convinha, e de acôrdo 
com a solicitação feita ao Congresso, pelo Sr. Vice-
Presidente da República e, neste caso, a campanha 
presidencial do candidato, dito majoritário, sofreria 
um rude golpe, visto que perderia, durante  
algum tempo, a presença dos dois mais fortes 
esteios, ou bem S. Ex.ª, o Vice-Presidente da 
República, não o acompanharia e, nesse caso, 
necessário se tornava que S. Ex.ª o sucedesse  
na cadeira presidencial, comprometendo, assim,  
a sua própria candidatura à futura Vice-Presidência 
da República. Portanto, de acôrdo com esta 
explicação, que é válida, que é compreensível, mas 
que é profundamente inesperada e extemporânea, a 
supressão da viagem presidencial se deu em  
função de casos ligados exclusivamente à política 
interna de nosso País e, mais do que isso, a casos 
que até há uma semana não tinham sido 
equacionados, não tinham sido previstos, não tinham 
sido ligados e que foram produzidos de súbito, 
depois de alguns rodeios e de tempestuosas 
conversas havidas na residência do Sr. Vice-
Presidente da República, nesta cidade e no Palácio 
Presidencial da Alvorada. 

Ora, aqui é que, como Senador da Oposição, 
mas também como Membro da Comissão de 
Relações Exteriores do Senado, desejo opor  
as minhas restrições e formular a minha crítica 
enérgica a essa decisão, que foi extemporânea e 
inopinada. Ou bem o Senhor Presidente da 
República e o ilustre companheiro de Govêrno 
tinham conhecimento dessas dificuldades 
emergentes ou possíveis e nesse caso não deviam 
ter armado tôda a cenografia, enviando 
representante especial, combinando cerimônias, 
marcando datas; ou bem o Sr. Presidente  
da República, depois de ter tomado essas 
providências, não tinha o direito de, por motivos 
 

que não têm qualquer ligação com a política sul-
americana, sùbitamente deixar o nosso País numa 
posição que é evidentemente de desconfôrto e 
descortesia. 

Isso se torna tanto mais digno de nota quanto, 
passando pelo Rio de Janeiro o ilustre Presidente da 
República Argentina, não foi cientificado, segundo 
sei, de nada dessas decisões de última hora e 
falava-se até na incumbência conferida a uma das 
grandes figuras do Govêrno para ir à última hora, à 
trouxe-mouxe no apagar das luzes, até Recife, onde 
se encontraria com o Presidente argentino, a fim de 
lhe dar essas explicações requentadas e 
humilhantes, essas explicações que são chamadas 
na língua francesa, "explicações de escada", isto é, 
aquelas que ocorrem no momento em que se vai sair 
e se desce as escadas para a rua. 

Ora, Sr. Presidente, isso demonstra a falta de 
organização, de planejamento, de ponderação, a 
falta dos requisitos mais elementares de preparo 
para o desempenho das delicadas, das complexas, 
das arriscadas tarefas do convívio internacional. 
Portanto, servindo-me, ao mesmo tempo, desta 
oportunidade em que de início manifestei minha 
concordância e solidariedade com o Govêrno da 
República, em face do episódio ocorrido na 
República Dominicana, desejo deixar nossa 
estranheza, nossa formal condenação pela 
lamentável prova de imaturidade política que deram 
o Presidente da República e o Vice-Presidente, no 
que toca ao problema das viagens às Repúblicas do 
Chile e do Rio da Prata. (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 – Votação, em segunda discussão,  

do Projeto de Lei do Senado nº 
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37, de 1959, de autoria do Sr. Senador Lobão da 
Silveira, que altera a Lei nº 3.431, de 18 de julho de 
1959, que constituiu o Estabelecimento Rural de 
Tapajós, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 246  
a 248, de 1960, das Comissões: de Constitui- 
 

ção e Justiça, de Serviço Público e de  
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25 

minutos. 
 



89ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 13 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E GILBERTO MARINHO 
 

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

Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Lobão da Silveira. 
Eugênio de Barros. 
Mendonça Clark. 
Mathias Olympio. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Antônio Baltar. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (29). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Mathias Olympio, 1º Suplente, servindo 

de 2º Secretário, procede à leitura da Ata 
 

da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O Sr. Gilberto Marinho, 3º Secretário, servindo 
de 1º, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Manifestações de pesar recebidas por  

motivo do falecimento do Senador Alberto 
Pasqualini: 

 
Da Câmara Municipal de Belém, Pará; 
– do Governador do Estado de Sergipe; 
– da Câmara Municipal de Biriguí, São  

Paulo; 
– da Câmara Municipal de Santos, São  

Paulo; 
– da Câmara Municipal de Esteio, Rio Grande 

do Sul; 
– da Câmara Municipal de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul. 
Manifestações de pesar recebidas por motivo 

do falecimento do Senador João Guilherme Lameira 
Bittencourt: 

Do Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Belém, Pará; 

– do Dr. José Marcos dos Santos,  
Diretor da Estrada-de-Ferro Tocantins, em Belém, 
Pará; 

– da Câmara Municipal de Nova Timboteua, 
Pará; 

– do Sr. Paulo Ramos Coelho, de Belém, 
Pará; 

– do Dr. Públio de Melo, de São Luis, 
Maranhão; 

 



– 281 – 
 

– da Câmara Municipal de São Vicente, São 
Paulo; 

– da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, São 
Paulo; 

– da Câmara Municipal de Campo Grande, 
Mato Grosso. 

Manifestações de pesar recebibidas por 
motivo do falecimento do Senador Lima Guimarães: 

Do Dr. Herbert de Magalhães Drumond, de 
Belo Horizonte, Minas Gerais; 

– da Câmara Municipal de Caxambu, Minas 
Gerais; 

– da Câmara Municipal de Santos, São Paulo. 
Manifestações de pesar recebidas por motivo 

do falecicimento do Dr. Oswaldo Aranha: 
Da Assembléia Legislativa de Pernambuco; 
– da Câmara Municipal de Recife, 

Pernambuco; 
– da Câmara Municipal de Angelin, 

Pernambuco; 
– da Câmara Municipal de Vera Cruz, São 

Paulo; 
– da Câmara Municipal de Cerro Largo, Rio 

Grande do Sul. 
Manifestações de pesar recebidas  

por motivo do falecimento do Senador Souza  
Naves: 

Da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro; 

– do Diretório Municipal do PTB, de Cambé, 
Paraná; 

– do Sr. Nelson Catta Preta, de Ponta Grossa, 
Paraná. 

 
EXPEDIENTE RECEBIDO 

 
LISTA Nº 5, DE 1960 

 
Em 13 de julho de 1960 

 
1) – Prestação de contas da cota  

do impôsto de renda recebida da Prefeitura 
Municipal: 

Do Prefeito Municipal de Aiuruoca, Minas 
Gerais. 

2) – Apelos no sentido da rápida aprovação 
das seguintes proposições: 

Projeto de Lei da Câmara número 10, de 1958, 
que dispõe sôbre a estrutura administrativa da 
previdência social e dá outras providências: 

Da Câmara Municipal de Crato, Ceará; 
– da Câmara Municipal de Recife, 

Pernambuco; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Energia Elétrica e da Produção do Gás 
no Rio de Janeiro, Guanabara; 

– do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, 
Guanabara; 

– da Conferência Nacional de Servidores 
Públicos Federais e Autárquicos Pró Classificação do 
Rio de Janeiro, Guanabara; 

– da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, Minas Gerais; 

– do Sindicato de Trabalhadores Têxteis em 
São João Nepomuceno, Minas Gerais; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção Civil de Montes Claros, 
Minas Gerais; 

– da Câmara Municipal de Guaratinguetá, São 
Paulo; 

– da Câmara Municipal de Piratininga, São 
Paulo; 

– da Câmara Municipal de Rincão, São Paulo; 
– da Assembléia Legislativa de São Paulo; 
– da Câmara Municipal de São Roque, São 

Paulo; 
– da Câmara Municipal de Santo André, São 

Paulo; 
– da Câmara Municipal de Sorocaba, São 

Paulo; 
– da Câmara Municipal de Valinhos, São 

Paulo; 
– da Câmara Municipal de Farroupilha, Rio 

Grande do Sul; 
– do Sindicato de Enfermeiras  

e Empregados em Hospitais e Casas 
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de Saúde do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul; 

– da Câmara Municipal de Pelotas, Rio 
Grande do Sul; 

– da Câmara Municipal de Rio Grande, Rio 
Grande do Sul. 

– Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 
1959, que institui nova discriminação de rendas em 
favor dos municipios: 

Do Prefeito Municipal de Ituiutaba, Minas 
Gerais. 

– Projeto de Lei nº 1.495-56, que regula a 
aplicação do art. 8º, inciso III da Lei nº 2.145, de 29-
12-53 quanto à aquisição de máquinas e 
equipamentos pelas Prefeituras Municipais: 

Da Câmara Municipal de Camaquã, Rio 
Grande do Sul. 

– Projeto de Lei da Câmara nº 5-60, que cria a 
Fundação das Pioneiras Sociais: 

Da Câmara Municipal de Jundiaí, São Paulo. 
– Projeto de Lei da Câmara número 88-60, 

que equipara a extranumerários mensalistas da 
União, servidores das ferrovias federais incorporadas 
à R.F.F.S.A. admitidos até 30-9-57 que contem ou 
venham a contar 5 anos de serviço: 

Do Sr. Pedro Afonso e outros ferroviários da 
Leopoldina, no Rio de Janeiro, Guanabara. 

3) Comunicação de eleição e posse: 
Da Mesa da Câmara Municipal de Santarém, 

Pará; 
– da Diretoria do Clube de Engenharia de 

Belém, Pará; 
– da Diretoria da Associação dos  

Ex-Combatentes do Brasil em Fortaleza,  
Ceará; 

– da Mesa da Assembléia Legislativa de 
Pernambuco; 

– da Mesa da Câmara Municipal de Feira de 
Santana, Bahia; 

– da Mesa da Câmara Municipal de Salvador, 
Bahia; 

– da Diretoria da Sociedade Beneficente 
Guanabara, do Rio de Janeiro, Guanabara; 

– da Diretoria do Instituto dos Advogados do 
Rio Grande do Sul, em Pôrto Alegre, Rio Grande do 
Sul; 

– da Diretoria da União Beneficente dos 
Motoristas Brasileiros no Rio de Janeiro, Guanabara. 

4) Observações e sugestões sôbre 
proposições em curso no Congresso: 

Projeto de Lei nº 1.751-56 (na Câmara) que 
dispõe sôbre o estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil e regula o exercício da profissão dos 
advogados: 

Do Conselho Federal de Contabilidade do Rio 
de Janeiro, Guanabara. 

– Projeto de Lei da Câmara número 149-58, 
que dispõe sôbre a classificação de cargos do 
serviço público civil do Poder Executivo, estabelece 
os vencimentos correspondentes e dá outras 
providências: 

Da Associação de Procuradores Autárquicos 
de São Paulo, São Paulo; 

– do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros 
de Santos, São Paulo; 

– do Diretório do PTB de Santo Antônio da 
Platina, Paraná. 

5) Diversos assuntos 
Congratulações pela transferência da Capital 

da República para Brasília: 
Da Câmara Municipal de Rio Nôvo do Sul, 

Espírito Santo; 
– da Câmara Municipal de Guariba, São 

Paulo; 
– da Câmara Municipal de Lins, São Paulo; 
– do Comitê Nacional pró Marechal Lott, em 

São José do Rio Prêto, São Paulo; 
– da Câmara Municipal de Marília, São Paulo; 
– da Câmara Municipal de Poá, São Paulo; 
– da Associação Comercial, Industrial e Agro-

Pastoril de Barra Mansa, Rio de Janeiro; 
– da Câmara Municipal de Teresópolis, Rio de 

Janeiro; 
– do Centro São Luís Gonzaga, de São Luís, 

Rio Grande do Sul; 
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– da Câmara Municipal de Baixo Ceará, 
solicitando pagamento dos débitos do DNOCS, no 
ano de 1958; 

– da Câmara Municipal de Cabo, Pernambuco, 
comunicando o voto de profunda saudade daquela 
Câmara pelo falecimento do Dr. Getúlio Vargas; 

– do Presidente da Comissão Inter-sindical de 
Defesa e Interêsses da CAPFESP, solicitando 
pagamento dos benefícios daquela autarquia, que se 
encontram em grande atraso; 

– da Câmara Municipal de Vitória, Espírito 
Santo, solicitando providências no sentido de 
preservar as riquezas dos Estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, evitando se instale em mãos 
estrangeiras o desenvolvimento do Vale do Rio 
Doce; 

– da Câmara Municipal de Três Lagoas, Mato 
Grosso, solicitando imunidade parlamentar para os 
vereadores; 

– do Presidente da UMS, de Juiz de Fora, 
Minas Gerais, solicitando interferência para evitar a 
transformação em sociedade anônima ou fundação 
particular do Hospital dos Servidores do Estado; 

– da Câmara Municipal de Nova Lima, Minas 
Gerais, solicitando providências no sentido de 
instituição de uma comissão de inquérito para apurar 
a transformação anunciada pela emprêsa inglêsa ST. 
John D'EI Rey Company Limited sôbre as 
explorações de minas de ouro naquela localidade; 

– da Câmara Municipal de Barra do Piraí, Rio 
de Janeiro, solicitando providências para a solução 
do problema das enchentes no Nordeste, verdadeira 
catástrofe naquela região; 

– da Câmara Municipal de Nilópolis, Rio de 
Janeiro, manifestando-se solidária com o Ministro da 
Justiça Dr. Armando Falcão, pela sua brilhante 
atuação à frente dos acontecimentos que vêm 
ocorrendo no País; 

– do Sr. Arthur Araújo de  
Albuquerque Melo solicitando justiça 
 

para o problema dos Srs. proprietários de prédios; 
– da Sra. Nympha Ferreira fazendo apêlo no 

sentido de ser instituído o divórcio no País; 
– da Câmara Municipal de Araraquara, São 

Paulo, congratulando-se com o Govêrno com 
referencia ao empréstimo de seis milhões de dólares 
pelo Banco Mundial, sob contrôle dos EE. UU à  
colônia Inglêsa na África; 

– da Câmara Municipal de Brotas, São Paulo, 
solicitando providências para o problema do elevado 
custo de vida; 

– da Câmara Municipal de Marília, São Paulo, 
solicitando a revisão do salário mínimo do País; 

– do Prefeito Municipal de Palmital, São Paulo, 
solicitando providências para a construção de uma 
ponte ligando aquêle Município ao Estado do 
Paraná, pelo Município de Andirá; 

– da Câmara Municipal de São Carlos, São 
Paulo, manifestando-ao contrária ao preço do gás 
engarrafado; 

– do Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Hípicos no Estado de São Paulo e 
dos presidentes de Sindicatos e Associações 
Profissionais de trabalhadores em Manaus, 
Amazonas, manifestando-se contrários à reforma da 
Constituição que visa a proibir organizações sindicais 
em Brasília; 

– do Diretor da Federação dos Bancários de 
São Paulo, São Paulo, comunicando a dispensa da 
bancária paulista Hermínia Vacaro Ramos, após 25 
anos de serviço por motivo de participação em greve, 
e fazendo apêlo no sentido da regulamentação do 
direito de greve; 

– da Câmara Municipal de Canoas, Rio 
Grande do Sul, fazendo apêlo no sentido de ser 
criado um Instituto de Providencia contra o 
desemprêgo no País; 

– da Câmara Municipal de Pelotas, Rio 
Grande do Sul, congratulando-se com o Govêrno  
do Estado do Rio Grande do Sul pela Grande 
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iniciativa da "Estrada da Produção", indispensável ao 
desenvolvimento daquele Estado; 

– da Câmara Municipal de Pelotas, Rio 
Grande do Sul, manifestando-se solidária ao 
Conselho de Segurança da ONU, com relação à 
atitude por êle tomada em referência às violências 
raciais na África do Sul; 

– do Instituto dos Advogados do Rio Grande 
do Sul, manifestando seu desejo para que a 
Conferência de Cúpula dos grandes países do 
mundo alcance grande êxito para a política  
pacífica; 

– das Câmaras Municipais de Esteio e 
Taquari, no Rio Grande do Sul, fazendo apêlo no 
sentido da proibição da matança de vacas com 
menos de 10 anos de idade. 

 
EXPEDIENTE RECEBIDO 

 
Em 13 de julho de 1960 

 
Encaminhado à Diretoria das Comissões,  

de acôrdo com o art. 258 do Regimento  
Interno. 

 
1 – Apelos no sentido da rápida aprovação das 

seguintes proposições: 
Projeto de Lei nº 24-58 (nº1471 49, na  

Câmara dos Deputados) que regula o direito de 
greve na forma do artigo 158 da Constituição 
Federal: 

Da Assembléia Legislativa do Amazonas; 
Da Assembléia Legislativa do Pará; 
Da Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Belém, Pará; 
Do Sindicato dos Empregados no Comércio 

Hoteleiro de Recife, Pernambuco; 
Do Sindicato dos Bancários de Recife, 

Pernambuco; 
– Da Câmara Municipal de Recife 

Pernambuco; 
Da Federação dos Bancários do Nordeste, em 

Recife, Pernambuco; 
Da Federação dos Bancários de Recife, 

Pernambuco; 
Do Centro do Comércio de Salvador, Bahia; 

Do Sindicato da Indústria da Construção Civil 
do Rio de Janeiro: 

Do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do 
Rio de Janeiro; 

Da Diretoria Vodret & Cia. Ltda., do Rio de 
Janeiro, Guanabara; 

Da Federação dos Bancários do Rio de 
Janeiro, Guanabara; 

Da União Nacional dos Estudantes do Rio de 
Janeiro, Guanabara; 

Do Sindicato Nacional dos Oficiais em 
Máquinas da Marinha Mercante do Rio de Janeiro, 
Guanabara; 

Do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, 
Guanabara; 

Da Associação Brasileira de empreiteiros de 
Obras Públicas do Rio de Janeiro, Guanabara; 

Do Sindicato dos Motoristas de Campos, Rio 
de Janeiro; 

Do Sindicato da Indústria de Refinação de 
Açúcar do Rio de Janeiro, em Campos, Rio de 
Janeiro; 

Da Câmara Municipal de Magé, Rio de 
Janeiro; 

Do Sindicato dos Bancários de Niterói, Rio de 
Janeiro; 

Da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Rio 
de Janeiro; 

Da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; 
Do Sindicato dos Marceneiros de Governador 

Valadares, Minas Gerais; 
Do Sindicato de Tecelões de Juiz de Fora, 

Minas Gerais; 
Da Câmara Municipal de Guarujá, São Paulo; 
Do Presidente da Conferência Municipal de 

Trabalhadores em Jundiaí, São Paulo; 
Da Câmara Municipal de Jundiaí, São Paulo; 
Do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de 

São Paulo, em Roosevelt, São Paulo; 
Do Sr. Marcos Andreoti, de Santo André, São 

Paulo; 
Dos trabalhadores da Laminação Nacional de 

Metais em Santo André, São Paulo; 
Da Câmara Municipal de São Paulo, São 

Paulo; 
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Do Sindicato dos Padeiros e Confeiteiros de 
São Paulo, São Paulo; 

Do Sr. Albertino Santos, de São Paulo, São 
Paulo; 

Do Sindicato dos Trabalhadores em Laticínios 
de São Paulo, São Paulo; 

Do Sindicato de Fiação e Tecelagem de São 
Paulo, São Paulo; 

Do Sr. José Bustos, de São Paulo, São  
Paulo; 

Da Câmara Municipal de Sorocaba, São 
Paulo; 

Da Federação de São Paulo, São Paulo; 
Da Associação Comercial de Curitiba, Paraná; 
Do Sindicato dos Bancários de Pôrto Alegre, 

Rio Grande do Sul; 
Da Câmara Municipal de Vacaria, Rio Grande 

do Sul; 
Da Federação dos Bancários de Pôrto Alegre, 

Rio Grande do Sul; 
Do Sr. Vicente Ráo, de Pôrto Alegre, Rio 

Grande do Sul. 
Projeto de Lei da Câmara nº 166, de 1958, 

que institui a cédula oficial de votação nas  
eleições pelo sistema proporcional e dá outras 
providências; 

Da Câmara Municipal de São Bernardo do 
Campo, São Paulo; 

Da Assembléia Legislativa do Paraná. 
Projeto de Lei da Câmara número  

74-59 (nº 325-59, na Câmara dos Deputados)  
que dispõe sôbre a correção do valor  
original dos bens do ativo imobilizado das  
emprêsas de energia elétrica, e dá outras 
providências: 

Dos estudantes da Faculdade de Ciências 
Econômicas de Aracaju, Sergipe; 

Da União Estadual de Estudantes em Aracaju, 
Sergipe; 

Dos estudantes da Faculdade de Odontologia 
do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas  
Gerais; 

Da Assembléia Legislativa do Paraná; 
Do Centro Acadêmico Onze de Fevereiro, de 

Florianópolis, Santa Catarina; 

Dos estudantes da Faculdade de Ciências 
Jurídicas do Rio de Janeiro, Guanabara; 

Dos estudantes da Faculdade de Ciências 
Econômicas do Rio de Janeiro, Guanabara; 

Do Sr. Heitor Santiago Filho, Presidente do 
D.A. da E.N.E. do Rio de Janeiro, Guanabara; 

Da Câmara Municipal de Canoas, Rio Grande 
do Sul; 

Do Presidente do Conclave Sócio-Econômico 
de Caninhas, Santa Catarina; 

Da Câmara de Vereadores de Caràzinho, Rio 
Grande do Sul; 

Da Câmara Municipal de Cruz Alta, Rio 
Grande do Sul; 

Da Câmara Municipal de Guaporé, Rio Grande 
do Sul; 

Da Câmara Municipal de Pelotas, Rio Grande 
do Sul;. 

Da Câmara Municipal de Pôrto Alegre, Rio 
Grande do Sul; 

Da Câmara Municipal de Sananduva, Rio 
Grande do Sul; 

Da Câmara Municipal de Santiago, Rio Grande 
do Sul; 

Da Câmara Municipal de São Leopoldo, Rio 
Grande do Sul. 

Projeto de Lei da Câmara nº 217 de 1958, que 
dispõe sôbre a aposentadoria dos funcionários 
federais e dos empregados autárquicos da União, 
que participaram de operações de guerra na FEB, na 
FAB e na Marinha de Guerra do Brasil ou receberam 
Medalha de Campanha do Atlântico Sul; 

– do Sr. Luiz José da Rocha Simas, Agente 
dos Correios e Telégrafos de Cambuci, Rio de 
Janeiro; 

Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1959, que 
regula o pagamento de juros moratórios pela União e 
pelos Estados, Distrito Federal, Municipalidades e 
autarquias: 

– Da Câmara Municipal de Erechim, Rio 
Grande do Sul. 

Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1959, que 
estende aos servidores da União e Autárquicos que por 
fôrça da Lei nº 1.721, de 4 de novembro de 1952 que 
dispõe sôbre as carreiras de contínuos e serventes 
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do Serviço Federal, passaram a denominar-se 
Auxiliares e Chefes de Portaria, a Lei nº 3.334, de 10 
de dezembro de 1957, que dispõe sôbre o quadro 
dos servidores auxiliares do Tribunal de Contas da 
União e dá outras providencias: 

– Do Sr. Waldemar Cruz, do Rio de Janeiro, 
Guanabara. 

 
PARECER 

Nº 271, DE 1960 
 

Da Comissão de Constitituição e Justiça, 
sôbre emenda oferecida em Plenário ao  
Projeto de Lei da Câmara nº 1.804, de 1952  
(no Senado nº 374), de 1952, que regula os  
direitos civis da mulher casada, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
Ao presente projeto oferece o nobre Senador 

Heribaldo Vieira a seguinte emenda: 
"Os filhos havidos fora do matrimônio,  

mesmo que a sociedade conjugal não tenha  
sido dissolvida, terão, ao se abrir a sucessão, o 
mesmo direito à herança do filho legítimo,  
cumulado com a ação para que se lhe declare a 
filiação". 

A Lei nº 888, de 21 de outubro de 1949, 
que revogou o Decreto-lei número 4.787, de 24 
de setembro, admite o reconhecimento dos filhos 
ilegítimos após a dissolução da sociedade 
conjugal e atribui-lhes o direito à metade da 
herança paterna ou materna. A Emenda retorna 
ao princípio do art. 126 da Carta de 1937, 
disposição que não foi reproduzida na 
Constituição de 1946. Entendeu-se, assim, que a 
lei pode limitar a herança dos filhos naturais em 
concorrência com os legitimos na sucessão dos 
país. A matéria da emenda é inteiramente 
pertinente ao título IV (Das sucessões  
em geral), do Livro IV – Parte Especial – do 
Código Civil, fugindo, destarte, ao objeto da 
 

proposição ora em exame, que versa sôbre a 
equiparação dos direitos civis da mulher, visando, 
exclusivamente, à modificação do mesmo Código 
restritas ao Título II (Dos efeitos jurídicos do 
casamento). Título III do regime dos bens entre os 
cônjuges). Título IV (Da dissolução da sociedade 
conjugal e da proteção da pessoa dos filhos), e, 
também como escopo principal do projeto, a 
modificação do art. 6º do Código Civil, para o fim de 
excluir a mulher casada da classificação de 
relativamente incapaz enquanto subsistir a 
sociedade conjugal. 

A emenda trata de assunto estranho ao 
escopo único do projeto, e quebra-lhe a sistemática. 

A Comissão, de acôrdo com pronunciamentos 
nêle externados, não apoiou o mérito da emenda, 
seja quanto à inoportunidade, de sua adoção sem 
um debate parlamentar e extra-parlamentar amplo e 
profundo de problema social e legislativo tão 
relevantes, seja quanto à inconveniência de seus 
efeitos sôbre a harmonia e estabilidade da família. 

Ante o exposto, a Comissão é de parecer 
contrário à emenda. 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 1960. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Attílio Vivacqua, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Menezes 
Pimentel. – Daniel Krieger. – Jefferson de Aguiar. 

 
PARECER 

Nº 272, DE 1960 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 191, de 1954, que 
transforma o atual Pôsto Zootécnico de Olhos d'água 
de Acioli, no Município de Palmeira dos Índios, 
Estado de Alagoas, em Pôsto Agro-Pecuário de 
segundo tipo. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
O projeto em aprêço é de autoria  

do Deputado Medeiros Neto e visa  
a elevar a Pôsto Pecuário de 2º tipo 
  



– 287 – 
 
o atual Pôsto Zootécnico de Olhos d'Agua  
de Acioli, situado no Município de Palmeira dos 
índios, Estado das Alagoas, de acôrdo  
com a orientação adotada pelo Ministério da 
Agricultura. 

O projeto nada mais é que uma autorização, e 
como tal, subordinada à vontade do Govêrno (Poder 
Executivo) em executar a medida proposta ou  
não. 

Em todo caso, é uma sugestão proveitosa e 
útil, a que o Ministério da Agricultura orientará em 
benefício daquela Zona Nordestina, carecedora do 
favor governamental para seu desenvolvimento 
econômico. 

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça 
opina pela aprovação do projeto quanto à sua 
constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 5 de novembro de 
1954. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício. – Joaquim Pires, Relator.  
Gomes de Oliveira. – Flávio Guimarães,  
vencido. – Mozart Lago. – Luiz Tinoco.– Nestor 
Massena. 

 
PARECER 

Nº 273, DE 1960 
 

Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 191-54. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
O presente projeto de lei autoriza o Poder 

Executivo a transformar o atual Pôsto Zootécnico do 
distrito de Olhos d'Água de Acioli, no Município de 
Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas, em pôsto 
agropecuárlo do segundo tipo. 

É do ilustre Deputado Medeiros Neto a 
iniciativa da proposição. Êle a justifica alinhando 
considerações acêrca do desenvolvimento agro-
pecuário da região a ser beneficiada e dando conta 
das condições técnicas favoráveis à transformação 
pretendida. 

As dispensas necessárias a essa realização – 
prevê o projeto – correrão por conta das verbas desti- 
 

nadas ao Fomento da Produção no País. 
A finalidade de uma proposição – como a em 

estudo – é apenasmente sugerir ao Executivo uma 
providêncla de sua alçada, julgada útil pelo 
Parlamento. 

O Projeto 191-54 consubstancia 
inegàvelmente uma medida conveniente. Acertaria a 
Administração, se a promovesse. 

Com tal pensamento é que votamos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 4 de março de 1955. 
– Fernandes Távora, Presidente. – Júlio Leite, 
Relator – Juracy Magalhães. – Alô Guimarães. – 
Tarcísio Miranda. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 372, DE 1960 

 
Sr. Vice-Presidente do Senado. 
Peço ao Senado que tenha a bondade de me 

conceder três mêses de licença para tratamento de 
Saúde, na forma do art. 42 da sua lei interna. 

Junto a essa petição o laudo médico a que se 
refere o dito dispositivo. 

Rio, 11 de julho de 1960. – Octávio 
Mangabeira. 

 
PARECER 

Nº 274, DE 1960 
 

Da Comissão de Serviço Público Civil – sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 191-54. 

 
Relator: Sr. Vivaldo Lima. 
1. Pela proposição em exame o Poder 

Executivo fica autorizado a proceder a transformação 
do atual Pôsto Zootécnico do Distrito de Olhos 
D'Agua de Acioli, no Município de Palmeira dos 
Índios, Alagoas, em Pôsto Agro-Pecuário de 
segundo tipo. 

2. O autor do projeto em causa, o  
Deputado Padre Medeiros Neto, justifica sua 
iniciativa sob o fundamento de que o Pôsto 
Zootécnico se reveste de todos os requisitos cons- 
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tantes das instruções que regulam a pretendida 
transformação em Pôsto Agropecuário. Com efeito, 
as aludidas instruções dão preferência para 
instalação aos estabelecimentos oficiais já existentes 
e que desenvolvam função agrícola ou pastoril. 

É exatamente a hipótese presente, em que o 
Pôsto Zootécnico de Olhos d'Agua reúne as 
necessárias condições para tornar-se instituição 
similar de caráter agrícola e pecuário. 

3. Manifestando-se a respeito, as Comissões 
Técnicas da Câmara dos Deputados aprovaram a 
iniciativa, tendo a douta Comissão de Serviço 
Público Civil daquela Casa do Congresso adiantado 
que, ouvida sôbre a matéria do projeto, o Ministro da 
Agricultura lhe emprestou sua concordância. 

4. Esta Comissão, sob o ponto de  
vista do interêsse do Serviço Público, conclui,  
face ao exposto, pela aprovação do projeto em 
aprêço. 

Sala das Comissões, em 20 de maio de 1955. 
– Kerginaldo Cavalcanti, Presidente. – Vivaldo Lima, 
Relator. – Ary Vianna – Heitor Medeiros. 

 
PARECER 

Nº 275, DE 1960 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara número 191, de 1954. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 191, de 1954, 

autoriza o Poder Executivo a transformar o atual 
Pôsto Zootécnico do Distrito de Olhos d'Água de 
Acioli, no Município de Palmeira dos Índios, Estado 
de Alagoas, em pôsto agropecuário do segundo  
tipo. 

A proposição de autoria do Deputado Padre 
Medeiros Neto – está circunstanciadamente 
justificada, com a enumeração de razões  
de ordem técnica, geográfica, administrativa e 
financeira. Na Câmara dos Deputados foram a ela 
favoráveis os pronunciamentos dos órgãos técni- 
 

cos chamados a opinar e, nesta Casa do Legislativo, 
também se pronunciaram favoràvelmente a ela as 
Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e 
a de Serviço Público Civil. 

Os postos zootécnicos mantidos pelo 
Ministério da Agricultura em pontos diversos do 
território nacional prestam bons serviços 
relacionados com a manutenção e o aprimoramento 
de nossos rebanhos. E a eficiência dêsses postos 
tende, naturalmente a aumentar ainda mais se forem 
êles de conformidade com a categoria em que 
estejam situados, melhor providos dos 
indispensáveis recursos necessários ao atingimento 
dos respectivos fins. 

Nada encontramos, outrossim, que contra-
indique a proposição, do ponto de vista das finanças 
públicas. Opinamos assim, em face do exposto pela 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, 7 de julho de 1960. – 
Gaspar Velloso, Presidente; – Ary Vianna, Relator – 
Menezes Pimentel – Guido Mondin – Taciano de 
Mello – Caiado de Castro – Fausto Cabral – Dix-Huit 
Rosado – Daniel Krieger – Francisco Galotti. 

 
PARECER 

Nº 276, DE 1960 
 

Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 1957 (na 
Câmara nº 766-C, de 1955) que modifica o art. 330 
da Lei número 1.316, de 20 de Janeiro de 1951 – 
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro 
I. O projeto em estudo já estêve nesta 

Comissão em 1959, tendo o nobre colega Senador 
Jorge Maynard, opinado (Parecer nº 337-59) pela 
audiência dos Ministérios da Guerra e da 
Aeronáutica. 

II. A alteração proposta consiste,  
apenas, em incluir os cabos e  
taifeiros, entre os militares que podem ser 
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beneficiados com a consignação em  
fôlha. 

III. O Ministro da Aeronáutica, em sua 
informação, contraditou a afirmativa do legislador, de 
que os taifeiros, quando reformados chegam ao 
pôsto de Tenente. 

Dos dois fatôres que podem militar em 
sentido contrário ao benefício proposto, isto  
é, 1) a curta permanência do serviço ativo;  
2) a proibição de contrair matrimónio, – o  
primeiro é perfeitamente superável na 
aeronáutica, na opinião do respectivo Ministro, 
"uma vez que o militar ao atingir a graduação  
de cabo, geralmente se torna especialista, 
condição essa que lhe proporciona uma 
permanência mais demorada no serviço  
ativo"; e o segundo, "já é intenção tanto do 
Executivo como do Legislativo levantá-lo,  
haja vista a Mensagem nº 677, de 26-11-56 
(Diário Ofícial de 27-11-56) e o Projeto de  
Lei nº 243, de 1959, apresentado pelo  
Deputado Menezes Côrtes (D.O.C. Seção I, de 
12-5-59). 

IV. O Ministro da Guerra é de parecer  
que não é conveniente a inclusão dos cabos da 
ativa, antes de haverem completado o tempo 
mínimo exigido em lei, isto é, seis (6) anos, 
quando se pode admitir que qualquer cabo do 
Exército tenha condições para continuar 
incorporado. 

V. A inclusão pura e simples dos  
cabos e taifeiros, entre os que podem consignar 
em fôlha, sem atender à exigência da 
estabilidade ou, no mínimo, de satisfazer as 
condições legais que autorizem a admitir que 
êsses Militares possuam condições para 
continuar incorporados, não nos parece razoável 
e poderá acarretar sérias dificuldades no  
futuro. 

Nosso parecer é, portanto, pela aprovação do 
projeto com a seguinte emenda: 

EMENDA 
Nº 1 (CSN) 

 
Ao art. 1º, acrescente-se o seguinte parágrafo: 
"Parágrafo único. Os cabos e taifeiros da ativa 

só poderão gozar dessa faculdade, depois de mais 
de seis (6) anos de serviço". 

Sala das Comissões, 31 de março de 1960. – 
Jefferson de Aguiar, Presidente. – Caiado de Castro, 
Relator. – Fernando Corrêa – Taciano de Mello. – 
Pedro Ludovico. 

 
PARECER 

Nº 277, DE 1960 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara número 248, de 1957, (nº 766, de 
1955, na Câmara dos Deputados). 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O presente projeto, de autoria do ilustre 

Deputado João Machado, modifica o texto do art. 
330 da Lei número 1.316, de 20 de janeiro de 1951 – 
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares, 
assim redigido: 

"Art. 330 – Ao Oficial, Aspirante a Oficial, Guarda-
Marinha, Sub-Tenente, Suboficial e Sargento da Ativa, 
da reserva remunerada ou reformado é permitido 
consignar em fôlha de pagamento a importância 
necessária à indenização de compromissos asumidos 
com as instituições designadas no art. 334, para os fins 
previstos na alínea "b" do inciso I e nas letras a, b, c e e 
do inciso III, do art. 327, dêste Código". 

O projeto manda incluir, entre as categorias 
amparadas pelo citado artigo, os cabos e taifeiros, da 
ativa, da reserva remunerada e reformados. 

Justificando a medida, o seu autor argumenta 
com a equivalência de vencimentos existente entre 
os Sargentos, e os taifeiros, circunstância que, a seu 
ver, justifica a dilatação da lei, até êsses últimos 
servidores. 
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A Comissão de Segurança Nacional desta 
Casa, embora aceitando, em princípio, a inovação, 
houve por bem promover consultas aos Ministérios 
da Guerra e da Aeronáutica sôbre a oportunidade da 
inclusão dos cabos dessas duas Corporações, entre 
os beneficiados pelo projeto. 

Como conseqüência das manifestações dos 
dois Ministérios Militares, a Comissão de Segurança 
Nacional, pela palavra do Sr. Senador Caiado de 
Castro, Relator do projeto, opinou pela sua  
aprovação, com a seguinte emenda: 

Ao art. 1º, acrescente-se o seguinte parágrafo: 
Parágrafo único – Os cabos e taifeiros da ativa 

só poderão gozar dessa faculdade, depois de mais 
de seis (6) anos de serviço. 

A modificação atende à objeção levantada 
pelo Ministério da Guerra, quando pondera que, de 
acôrdo com os arts. 86, 87 e 88 do Decreto-lei nº 
9.550, de 23-7-46 (Lei do Serviço Militar), e  
com a Portaria número 179, de 17-5-1952 o 
engajamento e reengajamento bem como a 
prorrogação do tempo de serviço militar, 
compreendem os prazos de 2 anos, para cabos e 
soldados, e 3 (três) anos para Sargentos no 
engajamento, e de 3 (três) anos para qualquer praça, 
no reengajamento. 

Assim, o segundo reengajamento é concedido 
para uma permanência no serviço ativo por  
prazo superior a 6 (seis) anos, desde que  
satisfeitas as condições exigidas pelo art. 88 da lei 
acima citada. Essa possibilidade de continuar 
servindo, faz prever, portanto, que o militar  
tenha adquirido condições para permanecer 
incorporado. 

A. condição então, de verdadeira estabilidade, 
pode ser considerada satisfeita, motivo pelo qual 
impõe-se a alteração constante da emenda. 

Nestas condições a Comissão de Finanças, 
reconhecendo o mérito da medida, é de parecer 
favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Segurança Nacional. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1960. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – 
Fausto Cabral. – Caiado de Castro. – Jorge 
Maynard. – Menezes Pimentel. – Victorino Freire. – 
Francisco Gallotti. – Mem de Sá. 

 
PARECER 

Nº 278, DE 1960 
 

Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 1959 (número 
255-59 na Câmara) que dispõe sôbre a inscrição de 
funcionários e serventuários da justiça em concursos 
públicos de provas e títulos. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
Os funcionários e serventuários da Justiça, 

que sejam bacharéis em ciências jurídicas e sociais, 
não podem, por motivos óbvios, inscrever-se na 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

Trata-se de proibição justa, necessária e, 
sobretudo, de alto cunho moral, pois não seria 
sequer concebível permitir-se o exercício da 
advocacia, de que é condição sine qua non a 
inscrição na O.A.B, a funcionários e serventuários da 
Justiça. 

Acontece, no entanto que, não podendo 
inscrever-se na Ordem dos Advogados do Brasil 
ficam, tais servidores, igualmente impossibilitados de 
prestar concurso para preenchimento de cargos na 
Magistratura, no Ministério Público, nas 
Procuradorias e nas Assistências Jurídicas Oficiais, o 
que é, também, inadmissível. 

II – Para resolver a situação, atendendo, ao 
mesmo tempo, aos superiores interêsses da Justiça 
e às legítimas aspirações dos referidos servidores, a 
Câmara dos Deputados aprovou o presente projeto, 
de autoria do eminente Deputado, Sr. Nelson 
Carneiro. 

Estabelece, a proposição, que  
"os funcionários e serventuários da Jus- 
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tiça com mais de cinco anos de prática forense,  
que forem bacharéis em ciências jurídicas e  
sociais, poderão inscrever-se em qualquer  
concurso público de provas e títulos  
para preenchimento de cargos nas repartições 
públicas federais, estaduais, municipais e 
autárquicas nas sociedades de economia mista e em 
quaisquer emprêsas estatais ou paraestatais, 
independentemente de inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil e das demais formalidades 
pertinentes a essa entidade". 

Trata-se, como se vê, de providência justa e 
até louvável, visto que propiciará o ingresso, no 
serviço público ou nos quadros das autarquias e das 
sociedades de economia mista, em cargos privativos 
de bacharéis, de profissionais que, labutando no 
fôro, têm bastante prática das coisas do direito, o 
que será de grande valia às repartições onde vão 
servir. 

De outro lado não haverá possibilidade  
de fraudes, uma vez que o candidato,  
conquanto isento de inscrição na O.A.B.,  
não o estará da apresentação do diploma  
de bacharel em ciências jurídicas e sociais, 
devidamente registrado no Ministério da Educação e 
Cultura. 

III – Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1960. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – 
Arlindo Rodrigues. – Jarbas Maranhão. – Caiado de 
Castro. 
 

PARECER 
Nº 279, DE 1960 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 39-1960 (Projeto de Lei  
número 152-59, na Câmara), que autoriza o  
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, 
o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00,  
para socorrer as vítimas da tromba d'água 
 

ocorrida no Município de Cambuci, Estado do Rio de 
Janeiro. 
 

Relator : Sr. Ary Vianna. 
Propõe o projeto de lei em tela, a abertura, 

pelo Ministério da Fazenda, do crédito especial de 
Cruzeiros 10.000.000,00, destinado a socorrer as 
vitimas da tromba d'água que desabou no Município 
de Cambuci, no Estado do Rio de Janeiro. 

Em seu art. 2º, dispõe, ainda, o projeto, que o 
referido crédito deverá ser aplicado pelo Poder 
Executivo, em cooperação com a Prefeitura de 
Cambuci, nas condições mais convenientes a juizo 
daquelas autoridades e de acôrdo com o plano 
préviamente elaborado. 

Os objetivos a que se destina o crédito 
pleiteado, bem como o critério adotado para a sua 
execução, justificam convenientemente o auxílio do 
poder público, o qual encontra apoio, para os casos 
como o de que trata o projeto, nas disposições 
constitucionais. 

Pela aprovação do projeto. 
Saladas Comissões, em 7 de julho de 1960. 

Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – 
Fausto Cabral. – Caiado de Castro. – Jorge 
Maynard. – Menezes Pimentel. – Victorino Freire. – 
Francisco Gallotti. – Mem de Sá. 
 

PARECER 
Nº 280, DE 1980 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de Lei 

da Câmara nº 44 de 1960 (Projeto de Lei nº 310-59 na 
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir o 
crédito especial de Cruzeiros 10.000.000,00 como 
auxílio ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
 

Relator: Sr. Gaspar Velloso 
Pela Mensagem nº 160, de 1959, 

encaminhou o Senhor Presidente da República à 
consideração do Congresso, o presente projeto 
de lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
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pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 10.000.000,00 como auxílio ao 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na 
manutenção de suas atividades no corrente exercido. 

Não obstante constar do Orçamento para o 
presente exercício financeiro dotação idêntica, 
destinada a despesas de qualquer natureza com a 
manutenção do Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, é manifesta a insuficiência do auxilio 
governamental a uma obra que, hoje, se constitui em 
um dos maiores centros artísticos e culturais do País 
e cujos encargos para a sua manutenção têm 
aumentado, não só pelo crescente acervo artístico 
adquirido, como pela necessidade de contratação de 
pessoal especializado na sua assistência e 
conservação. 

A Comissão de Finanças julga, assim, 
perfeitamente justificado o crédito especial solicitado 
e opina pela aprovação do projeto. 

Sala das. Comissõea, em 7 de julho de 1980. 
– Gaspar Velloso, Presidente e Relator. – Fausto 
Cabral. – Caiado de Castro, vencido. – Jorge 
Maynard. – Menezes Pimentel. – Victorino Freire. – 
Francisco Gallotti. – Mem de Sá. – Irineu 
Bornhausen. 
 

PARECER 
Nº 281, DE 1960 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 27 de 1959,  
que reintegra no serviço público da União todos  
os servidores federais que, no período de 24  
de janeiro de 1946 a 9 de abril de 1956,  
foram demitidos ou desligados de seus cargos e 
funções pelo fato de terem sido aposentados por 
instituições de previdência social, e dá outras 
providências. 
 

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 

O Projeto de Lei nº 27, de 1959, é da autoria 
do nobre Senador Lino de Mattos, e visa a reintegrar 
no Serviço Público da União todos os servidores 
federais que, no período de 24 de janeiro de 1946 a 
9 de abril de 1956, foram demitidos ou desligados 
dos seus cargos e funções, pelo fato de terem sido 
aposentados por instituições de previdência social. 

Cumprida a diligência por nós solicitada, em 
exposição anterior, passamos a emitir o parecer que 
nos cabe sôbre matéria tão importante, quer seja no 
ângulo da Administração Pública quer no aspecto 
jurídico-constitucional do projeto. Como se vê, a 
proposição reintegra em massa funcionários 
demitidos ou desligados dos seus cargos, por terem 
sido aposentados por instituições de previdência 
social. 

Os seus efeitos vão atingir evidentemente 
todos os servidores que foram por aquela forma 
desligados de suas funções, durante os dez anos a 
que se refere o projeto. 

Não é possível ocultar a forte repercussão na 
vida financeira do Estado, se o projeto em causa vier 
a ser transformado em lei. Não é só o grande 
contingente dos funcionários reintegrados, que 
passarão a perceber maiores vencimentos 
retornando à atividade dos seus cargos. É também a 
massa dos funcionários que conquistaram a 
efetividade e a estabilidade, e que, por êsse motivo 
não irão perder o direito às vantagens remunerativas 
do cargo, mesmo dêle afastados por efeito de 
reintegração concedida. Não será assim demais 
considerar que o projeto envolve matéria financeira, 
pelos efeitos que êle irá produzir nos quadros da 
despesa pública. Sob êsse aspecto acreditamos que 
o projeto se conflita com o disposto no art. 67, § 1º 
da Constituição Federal, que nega a esta Casa do 
Congresso, a iniciativa de todas as leis sôbre matéria 
financeira. 

Mas não é só: o instituto da  
reintegração tem um aspecto legal e 
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constitucional que não podemos subverter. O artigo 
190 da Lei Maior bem lhe revela o espirito. A 
reintegração é a reparação de um ato ilegal. É o 
reingresso à função de um servidor ilegalmente 
demitido. Êsse pressuposto da ilegalidade do ato tem 
marca e sentido constitucional, tanto que, ao 
disciplinar a matéria, a Constituição, no art. 190, só 
manda reintegrar o funcionário quando invalidada, 
por sentença, a sua demissão do cargo. 

Não nos parece admissível tentar-se usar o 
instituto da reintegração para impor melhor justiça 
social ou distribuir favores mais amplos a 
funcionários que foram demitidos ou afastados dos 
seus cargos por atos legais do Poder Público. Êsse 
pressuposto da ilegalidade constitui, assim, a 
substância do instituto da reintegração. É o que se 
vê na Constituição da República; é o que se 
evidencia do próprio texto das leis especificas, (arts. 
58, 59, 60, 74 dos Estatutos dos Funcionários); e é o 
que se consagra, pacificamente na doutrina de todos 
os mestres – Carlos Maximiliano – Comentários à 
Constituição Brasileira de 1946", vol. III, pág. 252; 
Pontes de Miranda "Comentários à Constituição de 
1946", vol. V, pág. 251; Themistocles Cavalcanti, 
"Tratado de Direito Administrativo", vol. III, pág. 404 
etc. 

Ora, o projeto, subvertendo data venia, a 
natureza e o conceito jurídico-constitucional da 
reintegração, visa a beneficiar funcionários 
legalmente desligados de auas funções, por atos 
do Poder Público. Atos que ao tempo em que 
foram praticados, beneficiaram os próprios 
funcionários a que se refere a Proposição. Vamos 
esclarecer melhor. Como se evidencia do texto do 
art. 1º do projeto, os funcionários em causa são 
exatamente os que foram demitidos ou 
desligados dos cargos, para que pudessem, na 
forma das leis vigentes, gozar do amparo da 
previdência social, como aposentados, 
compulsórios ou voluntários. 

Pretende agora o projeto retorná-los aos 
cargos de que foram legalmente desligados, com o 
ressarcimento total doa prejuizos", para que possam 
auferir as vantagens das duas aposentadorias 
asseguradas aos servidores, a partir da vigência, da 
Lei nº 2.752, de 10 de abril de 1956. Que se tentasse 
o beneficio através de lei compatível, e não pela 
reintegração, em que de pede ainda a reparação 
total de supostos prejuízos. 

A condição honrosa em que nos encontramos 
de figurar nos quadros do Partido Trabalhista 
Brasileiro, não nos impele a ajudar a tramitação 
dêsse Projeto. Mesmo não estivesse em conflito com 
a Constituição e com as leis ordinárias, está evidente 
que, se êle beneficia o grupo dos servidores que 
pleiteara a reintegração, prejudicará 
necessariamente um outro grupo, ou seja, os que 
irão ser desligados dos lugares que ora ocupam, por 
efeito das reintegrações concedidas. 

Isso pôsto, o Projeto ao que nos parece, é 
inconstitucional e injurídico. 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1960. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Padre 
Calazans. – Menezes Pimentel. – Caiado de Castro. 
– Daniel Krieger. 
 

PARECER 
Nº 282, DE 1960 

 
Da Comissão de Finanças – ao parecer e 

relatório do Egrégio Tribunal de Contas às contas do 
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS – relativas 
aos exercícios de 1954 a 1957. 
 

Relator: Sr. Mem de Sá. 
Vem ao conhecimento desta Comissão, 

acompanhado de ofício do Excelentíssimo Sr. Ministro-
Presidente do Tribunal de Contas da União, o parecer 
do ano findo por aquêle egrégio Tribunal, bem como 
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o relatório das Diretorias Especializadas do mesmo, 
referentes às contas da PETROBRÁS, 
correspondentes aos exercícios de 1954 a 1957. 

Cumpre, desde logo, ressaltar que o parágrafo 
único do art. 32 da Lei nº 2.004 – que criou a 
PETROBRÁS – expressamente dispõe sôbre a 
matéria: 

"Parágrafo único. O Tribunal de Contas limitar-
se-á a emitir parecer sôbre as contas que lhe forem 
enviadas e o Congresso Nacional, depois de tomar 
conhecimento das mesmas, sem julgá-las, e do 
parecer do Tribunal de Contas, adotará, por qualquer 
de suas Casas, quanto ao assunto, as medidas que 
a sua ação fiscalizadora entender conveniente". 

Assim, como acentua o Ministro Rubem Rosa, 
"aa contas anuais da PETROBRÁS estão sob a 
alçada privativa da Assembléia dos Acionistas 
(Estatutos, art. 40), norma em perfeita consonância 
com a lei das Sociedades por Ações (art. 87, letra 
b)". 

Em decorrência dêste princípio, o parecer do 
Tribunal de Contas sublinha que "não sendo (a 
Petrobrás) um órgão personalizado ou 
descentralizado, não há que cogitar do exame e 
julgamento das contas do seu administrador" e que, 
"nestas condições, desde que não se trata de 
parecer sôbre prestação de contas para efeito de 
julgamento, mas de uma simples apreciação 
genérica quanto às operações de receita e despesa 
e às suas repercussões patrimoniais, a manifestação 
do Tribunal... deverá ficar adstrita aos fatos de maior 
relêvo que ressaltam das demonstrações e contas 
apresentadas". 

Passa, a seguir, o brilhante e erudito parecer, 
a fazer uma respiga dos elementos constantes dos 
balanços e contas que foram apresentados ao 
Tribunal, realçando os aspectos mais importantes 
que neles se contêm, relativos a capital, lucros e 
perdas, índice de crescimento, resultados por 
unidades, dividendos, receita compulsória etc. 

De forma mais analítica – e discriminadamente 
por exercício – o relatório das Diretorias 
Especializadas do Tribunal faz o exame dos dados 
estritamente contábeis das contas da Petrobrás no 
período indicado. 

Para a Comissão de Finanças do Senado, 
entretanto, importa ressaltar que os balanços, 
relatórios, contas e documentos, apresentados pela 
emprêsa, não acompanharam o parecer e o relatório 
daquele Tribunal. O ofício do Exmo. Sr. Ministro-
Presidente, dirigido ao Presidente. do Senado 
Federal, diz, expressamente, a respeito: "Destarte 
acompanham o presente dois volumes relativos ao 
voto do mencionado Sr. Ministro (Rubem Rosa) e ao 
aludido Relatório (das Diretorias Especializadas), 
tendo sido encaminhadas, à Câmara dos Deputados, 
para os devidos fins, quatro (4) pastas de 
documentos pertinentes ao assunto". 

Salvo melhor juízo, à vista exclusivamente do 
parecer e do relatório supracitados que, como já 
pôsto em relêvo, comentam e analisam os dados e 
elementos contábeis da Petrobrás, dificilmente 
poderia esta Comissão – sem recurso a outras 
medidas e investigações – propor ao Senado "as 
medidas que a sua ação fiscalizadora entender 
conveniente", segundo os têrmos do parágrafo único 
do art. 32 da Lei nº 2.004. 

Doutra parte, havendo a Câmara dos 
Deputados recebido, conforme noticia o oficio do 
Exmo. Sr. Ministro Pereira Lira, "quatro pastas de 
documentos pertinentes ao assunto", conveniente, 
senão indispensável, se faz levar àquela Casa do 
Congresso o Parecer e Relatório do Tribunal de 
Contas a fim de que, com os mencionados 
documentos, fique melhor aparelhada a exercer a 
"ação fiscalizadora" "a posteriori" que aquêle diploma 
legal reserva ao Parlamento. 

Não se deixe de frisar que os balanços e 
contas em aprêço se referem aos exercícios de 
1954, 55, 56 e 57, isto é, os primeiros da emprê- 
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sa estatal. Dizem respeito, portanto, a fatos, 
operações e acontecimentos passados e superados, 
de responsabilidade de pessoas que já não mais se 
encontram na direção da sociedade. Tais contas, 
aliás, foram aprovadas, em tempo oportuno, pela 
Assembléia Geral dos Acionistas – único poder 
competente para julgá-las, em face da lei. Sob o 
prisma que a gestão da Petrobrás é relacionada a 
um período pretérito, de menor importância se 
revestem. Uma empresa da significação econômica 
e social da Petrobrás e, sobretudo, a política 
administrativa que ela encarna, são extremamente 
dinâmicas. Ao Congresso, não cabendo o julgamento 
das contas, nem a apuração das responsabilidades 
dos seus dirigentes, o que interessa, sobretudo, é o 
desdobramento da ação política e administrativa da 
emprêsa, a realização dos seus objetivos 
econômicos e nacionais, a moralidade e o rigor das 
normas, processos e práticas da sua administração. 
Esta atuação do Congresso, porém, 
necessàriamente, tem de se exercer de maneira 
atualizada acompanhando – dia a dia, por assim 
dizer – a vida de uma organização que tão 
profundamente diz com o desenvolvimento e o futuro 
econômico do País. 

Os balanços e contas, cuja relevância ninguém 
discute e todos ressaltam, são, ou devem ser, apenas 
parte do conjunto de dados e informações de que 
carece o Congresso para o exercício de sua missão 
de órgão de fiscalização superior. E, òbviamente, 
sòmente terão sentido prático se vierem a seu 
conhecimento no mais breve prazo possível, poucos 
meses, no máximo, após concluídos e julgados  
pela Assembléia Geral de Acionistas. Tão ou  
mais importantes que êles, são os pedidos  
de informações que a lei assegura às  
Câmaras dirigirem à Petrobrás e, ainda, as 
Comissões Parlamentares de Inquérito – instrumentos 
eficientes, na medida do desejável e do razoá- 
 

vel, para que aquela fiscalização superior se 
exercite. 

Entendemos que tal fiscalização deve ser 
desenvolvida e aprimorada mediante providências 
legais que o extraordinário incremento das 
chamadas "sociedades de economia mista", 
verificado no Brasil, está impondo. Tais emprêsas, 
que, sob o prisma administrativo, são verdadeiras 
autarquias ou entes paraestatais, têm seus 
orçamentos e contas, bem como a responsabilidade 
de seus administradores, inteiramente excluídos da 
competência e da ação parlamentares. A natureza 
industrial de suas atividades assim o exige. Decorre 
daí, entretanto, a necessidade da fiscalização, 
sobretudo política, das Câmaras representativas, 
sôbre elas. 

É o mais alto interêsse nacional que o 
reclama. E o caso da Petrobrás, mais que outro 
qualquer, ilustra esta tese. Não há no Brasil, quem 
negue aplauso e louvor à ação da emprêsa. Ela 
constitui motivo de desvanecimento e de orgulho 
para tôda a Nação. Seus objetivos são justamente 
considerados acima de discussão, como "intocáveis". 
Suas realizações, até o presente, dão fé de seu êxito 
na política do monopólio estatal e da independência 
econômica nacional, quanto aos combustíveis 
líquidos. É mesmo de admitir que, no ponto em que 
se encontra a Petrobrás, os únicos riscos a receiar, 
em seu, futuro, já não mais podem proceder de 
fatôres ou inimigos a ela externos, mas, ao contrário, 
de fatôres ou perigos internos. Queremos nos referir 
aos riscos inerentes à administração de uma 
emprêsa das proporções colossais a que ela já 
atingiu, gerindo, anualmente, valores acima de trinta 
bilhões de cruzeiros. No Brasil, afora a União e o 
Estado de São Paulo, não existe orçamento superior 
ao desta organização inteiramente sujeita, quanto à 
sua administração e fiscalização direta, à lei e 
normas que regem as sociedades por ações. 
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As possibilidades de distorções, vícios, irregularidades, 
abusos administrativos e até de malversações e 
corrupções, em tal estruturação jurídico-administrativa, 
são, portanto, demasiado evidentes. Mais que tais casos 
extremos, de diátese ou degenerescência são de temer 
os desvios e erros de direção na programação dos 
esforços, distribuição de recursos, hierarquia de 
cometimentos, assim como, ainda, a ineficência ou 
negligência dos contrôles internos. Nem alo de esquecer 
as matrizes permanentes dos perigos a que emprêsas 
dessa natureza estão sujeitas, tais como os inveterados 
abusos do empreguismo e do filhotismo, com ou sem 
infiltração da politiquice, e, ainda, as seduções para a 
aplicação indevida dos seus recursos humanos e 
materiais com finalidades facciosas ou políticas, 
eleitoreiras etc. Nem será fora de propósito assinalar as 
facilidades que as verbas destinadas à publicidade e à 
propaganda propiciam a administradores sujeitos a 
influencias da política partidária. 

Evidente é que, nas afirmações expostas, não se 
cogita de insinuações e pessoas ou administradores 
determinados. Nem que se aplicam ou são inspiradas 
pelas contas da Petrobrás, ora em aprêço: Queremos, 
apenas, ao formulá-las, acentuar: 1º) que as contas, 
balanços e documentação das sociedades de economia 
mista, submetidos ao Congresso, para serem úteis à 
finalidade fiscalizadora de ordem superior, prevista em 
lei, devem ser as mais atuais e próximas possíveis; 2º) 
que, tanto ou mais do que delas, carecem as Câmaras 
de outras formas e medidas de fiscalização direta e 
permanente, a fim de concorrerem para que estas 
grandes emprêsas, passíveis de um gigantismo 
perigoso, possam realizar seus altos objetivos nacionais, 
imune dos riscos e dos vícios que perenemente as 
rondam. 

Quanto ao parecer e relatório do  
Tribunal de Contas, enviados ao  
Senado, referentes às contas da Petro- 
 

brás dos exercidos de 1954 a 1957, somos de aviso 
que sejam remetidos à Câmara dos Deputados, onde 
já se acham os documentos relativos ao mesmo 
período, a fim de que ela exerça, na medida do 
possível, a ação fiscalizadora prevista em lei. O 
conhecimento, apenas, do parecer e do relatório do 
Egrégio Tribunal de Contas, já aludidos, parece-nos 
insuficiente para permitir que se sugiram,  
ainda agora, passado tanto tempo, providências  
com resultados práticos para a vida futura da 
Petrobrás. 

Os progressos e realizações da emprêsa, 
naquele período, registrados e ressaltados em sua 
contabilidade, já não precisam, doutra parte, de 
aplauso ou comentário especial, publicados de há 
muito e, assim, do conhecimento de tôda a Nação. 

Sala das Comissões, em ... de março de 1960. 
– Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, Relator. 
– Ary Vianna. – Menezes Pimentel. – Guido Mondin. 
– Taciano de Mello. – Caiado de Castro. – Fausto 
Cabral. – Dix-Hult Rosado. – Daniel Krieger. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao 
Senado que atendendo ao fato de penderem de 
pronunciamento da Câmara dos Deputados 
proposições de natureza urgente, esta 
Presidência deliberou transferir para data a ser 
ulteriormente marcada a sessão conjunta que 
deveria realizar-se hoje, para apreciação de vetos 
presidenciais. 

O Sr. Cunha Mello deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira, primeiro orador inscrito. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA  
(lê o seguinte discurso): – Se- 
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nhor Presidente, Senhores Senadores, já tive 
oportunidade de ocupar a atenção do Senado por três 
vezes a propósito do momentoso assunto da produção, 
comércio e industrialização da borracha que é matéria-
prima de capital importância tanto nos dias felizes da 
paz quanto nos dias tormentosos da guerra. Da 
primeira vez o fiz no sentido de transmitir os anseios 
dos pequenos industriais da goma elástica em S. Paulo 
que chegaram a lançar longo apêlo ao Govêrno 
Federal com o objetivo de conseguirem a matéria-prima 
necessária à movimentação de suas atividades, visto 
como na vigência do nefasto Decreto nº 44.728 de 22-
10-58, ficaram financeiramente incapacitados da 
aquisição e estocagem daquela matéria-prima. 
Felizmente logo o Govêrno Federal compreendeu o 
sentido daquela aspiração e determinou medidas que 
vieram satisfazer justas reivindicações das pequenas 
indústrias de artefatos de borracha. Da segunda vez, 
ao manifestar meu regozijo e justa ufania pelas obras 
finais de desmatamento da rodovia Brasília-Acre, tive 
ensejo de ler um editorial do Jornal "Correio 
Brasiliense", que circula nesta capital, a propósito e 
sôbre o titulo "A meta da borracha". Em boa hora o 
Exmo. Sr. Presidente da República classificou aquela 
importante rodovia de suas metas administrativas como 
a estrada da borracha. 

E o fêz acertadamente pois aquela via pioneira 
atravessa uma grande região de seringais nativos 
ainda inexplorados e da melhor espécie. 

Não se pode, porém aumentar a produção da 
borracha sem o devido financiamento no tempo 
oportuno. Para isso necessário se torna o 
fortalecimento do Banco de Crédito da Amazônia S. 
A., restabelecendo-lhe integralmente o monopólio 
estatal da goma elástica que lhe foi atribuído pela Lei 
nº 1.184 de 30 de agosto de 1950. 

Lamentàvelmente o Decreto número 44.728 de 
22-10-58 causou profundo abalo à economia da goma 
 

elástica em nosso País, além de constituir uma 
aberração jurídica porque revogou em parte lei do 
Congresso Nacional. 

É preciso lembrar que o Banco de Crédito da 
Amazônia S. A. foi constituído magna parte com o 
suor, sangue e lágrimas do homem da amazônia. E 
quando da última guerra, as potências do eixo Roma, 
Berlim apoderaram-se dos seringais do oriente, os 
humildes seringueiros amazônicos foram 
convocados para a grande batalha da borracha. 
Acontece, porém que, enquanto outros países 
estrangeiros da área amazônica vendiam a borracha 
a Cr$ 80,00 o quilo, nós da amazônia brasileira 
tivemos o preço da goma elástica fixado em Cr$ 
18,00 o quilo. Vejam e meditem bem todos os que 
têm consciência, o sacrifício daqueles nossos 
heróicos patrícios, que tanto contribuíram com o seu 
esfôrço para a vitória das Nações aliadas no último 
conflito mundial. 

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

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ao tempo em 
que fizemos o acôrdo com a Rubber Development 
Company para a entrega da borracha pelo preço que 
V. Ex.ª está referindo, fazia-se outro acôrdo com a 
denominação de Serviço de Abastecimento do Vale 
da Amazônia ou SAVA, em que a Ruber 
Development Company se obrigava a fornecer, aos 
seringalistas, as utilidades necessárias para extração 
da borracha, pelo preço em vigor naquela data. 
Então já havia inflação de preço e a tendência era 
subir. Como iam os seringalistas fornecer borracha 
por preço fixo durante o período do convênio, a 
Rubber Development Company se obrigava a 
entregar-lhes as utilidades igualmente ao preço 
daquela data. Acontece que, poucos meses depois, 
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se descobriu que não sòmente a Companhia não 
fornecia as utilidades pelo preço do acôrdo como os 
majorava, em mais de cento por cento, nas 
mercadorias que entregava aos seringalistas. Tive 
oportunidade de verificar o fato, pelas faturas de 
mercadorias adquiridas no Estado de São Paulo e 
remetidas para Mato Grosso para uma das emprêsas 
seringalistas. As faturas encontravam-se dentro de 
uma das caixas. Naquela oportunidade, requeria ela, 
ao Congresso, a relevação do pagamento de 
impostos, com base no contrato, visto como alegava 
que adquiria mercadorias por preços mais elevados 
e as entregava por menor preço. Combati, nesta 
Casa, a concessão de tal vantagem, trazendo ao 
conhecimento do Senado – para que constasse dos 
Anais – a existência da duplicidade de faturas, 
naquelas transações. O Govêrno do Brasil, na época 
sob a presidência de Getúlio Vargas, pretendendo 
defender os interêsses dos nossos produtores de 
borracha, se viu burlado. Em seguida, o Banco da 
Borracha – assim denominado àquele tempo – 
entrou em entendimento com a Rubber Development 
Company e com a SAVA e comprou-lhes o estoque 
de mercadorias, uma vez que se negavam a fornecê-
las, cancelando-se então o contrato. Pouco tempo 
depois, já no Govêrno do Presidente Eurico Dutra, o 
Banco da Borracha transformou-se em Banco da 
Amazônia, para sair da sua finalidade precípua, a de 
auxiliar e defender os interêsses dos seringalistas e 
proporcionar-lhes lucro na venda da borracha, 
passando a Banco de descontos comuns, com 
operações de tôda natureza. Desculpe V. Ex.ª êste 
longo aparte. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sou muito 
grato pelo aparte de V. Ex.ª, que como representante 
de um dos Estados da região amazônica, tem 
autoridade para falar sôbre o assunto, corroborando 
aquilo que afirmei, isto é, a espoliação havida 
 

na Amazônia durante a Grande Guerra, apesar dos 
esforços para maior produção da goma elástica. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. tem os 
meus aplausos e solidariedade nessa afirmação. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa um 
aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Os apartes 
de V. Ex.ª são sempre benvindos. 

O SR. CUNHA MELLO: – A extinção do 
monopólio da borracha; por parte do Banco de 
Crédito da Amazônia, teve uma razão de alta 
conveniência e alta moral: pôr fim ao sistema por que 
êsse monopólio estava sendo exercido pelo Banco 
em prejuízo dos interêsses da região. Respeitados, 
porém, os critérios da moralidade e da honestidade, 
não regatearei aplausos a V. Ex.ª que, com a cultura 
de homem erudito e a dedicação de representante 
de um dos Estados da Amazônia, tão bem se 
expressa sôbre o assunto. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito 
agradecido pela generosidade de V. Ex.ª. O  
aparte com que acaba de me honrar, o nobre 
Senador Cunha Mello enriquece meu discurso, 
confirmando, portanto, o que exponho  
nesta oportunidade. Conto, assim, com a 
colaboração de S. Ex.ª para que se realize o grande 
ideal da Amazônia, que é o monopólio estatal da 
borracha. 

O SR. CUNHA MELLO: – Num dos discursos 
proferidos pelo nobre Senador João Villasbôas sôbre 
o problema, tive oportunidade de ressalvar que nada 
tenho contra o monopólio da borracha, e sim contra a 
forma por que estava sendo explorado, com inegável 
prejuízo para a Amazônia, pois o Banco havia se 
transformado em carrasco da região e não seu 
assistente. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Estou  
bem informado sôbre a enér- 
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gica atitude de V. Ex.ª naquela ocasião. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou 
ouvindo com a máxima atenção o discurso de V. 
Ex.ª, mas peço desculpas por interrompê-lo mais 
uma vez. Faço-o interessado na região 
amazônica, como representante do Estado de 
Mato Grosso. Quando foi divulgado o decreto 
aprovando dispositivo legal sôbre o monopólio em 
relação à compra e venda da borracha pelo 
Banco da Amazônia, desta tribuna protestei 
contra essa violação da Constituição e focalizei o 
assunto sob os aspectos constitucional e legal, 
sem entrar, porém, na apreciação da maneira por 
que o monopólio estava sendo explorado, pois 
não tinha conhecimento dos métodos utilizados 
pelo Banco. Naquela ocasião o nobre Senador 
Cunha Mello, tão dedicado aos interêsses da 
Amazônia, justificou, em aparte, a atitude do 
Govêrno, esclarecendo que o monopólio estava 
sendo exercido de modo prejudicial aos 
interêsses da Amazônia. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito grato 
ao aparte de V. Ex.ª que vem abrilhantar o meu 
discurso e concorrer para melhor esclarecimento do 
assunto. 

Eu, que naquela época não era representante 
do Amazonas nesta Casa, fiquei satisfeito em saber 
que os representantes do meu Estado não 
silenciaram, na oportunidade sôbre o desrespeito à 
lei. Se havia êrro, era preferível corrigi-lo do que 
praticar ato ilegal. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perfeitamente. 
O SR. CUNHA MELLO: – O nobre orador, 

realmente, não honrava àquela época, o Senado da 
República com sua presença. Entretanto, 
encontrava-se no ambiente onde os fatos ocorriam e 
vinham ao conhecimento do Sr. Presidente da 
República. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Mais uma 
vez, muito grato a V. Ex.ª. (Lendo) 

– Foi, pois, com êsse esfôrço, com êsse 
sacrifício, com o suor dessa gente que, logo após a 
guerra se constituiu o Banco de Crédito da Amazônia 
com o objetivo de promover o financiamento e o 
comércio da goma elástica como monopólio estatal, 
Mas, no entanto, o supracitado decreto por flagrante 
ilegalidade alterou a fisionomia do monopólio estatal 
da borracha. 

Justo e oportuno pois transcrever aqui as 
judiciosas palavras no nosso ilustre colega Dr. Remy 
Archer na Presidência do Banco de Crédito da 
Amazônia S.A., em seu relatório aprovado na 
Assembléia Geral Ordinária de acionistas daquele 
estabelecimento de crédito realizada no dia 2 de abril 
do corrente ano. 

Ei-las: 
"Acontece, porém, que, com a publicação do 

Decreto nº 44.728, de 22 de outubro de 1958, foi 
extinto o monopólio estatal das operações de 
importação de borracha! Como decorrência disso, as 
grandes companhias que se dedicam no País, à 
produção de pneumáticos e câmaras de ar – e que 
eram até então, os maiores consumidores da 
borracha importada pelo Banco de Crédito da 
Amazônia S. A. passaram a adquirir, diretamente no 
Exterior, as quantidades de goma elástica de que 
precisam para necessária suplementação do 
abastecimento de seus estabelecimentos fabris". 

Muito embora ressaltando a inexcedível 
devoção à causa pública e o patriotismo invulgar do 
Exmo. Senhor Presidente da República em face de 
aspectos relevantes da conjuntura econômica 
nacional, prossegue em seu Relatório o Dr. Remy 
Archer: 

"De qualquer forma, porém, o que  
se não pode negar é que 
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a brusca supressão do monopólio estatal das 
importações de borracha veio privar o nosso Banco 
de uma fonte de renda anual da ordem de 400 a 600 
milhões de cruzeiros, o que òbviamente lhe 
ocasionou sensível desequilíbrio financeiro, 
especialmente porque tal medida foi tomada sem a 
concessâo de um prazo carencial que permitisse ao 
nosso Estabelecimento reajustar-se às novas 
condições de vida que assim lhe foram impostas". 

Mas, não ficou ai sòmente o sacrifício que se 
impõe ao Banco de Crédito da Amazônia em tão 
difícil contingência porque ainda nestes dois anos se 
lhe impuseram dois reajustamentos de preços aos 
produtores. Justos, justíssimos, é certo, mas que 
pesaram profundamente na sua situação financeira. 
Um de 27% em dezembro de 1958 e outro de 18% 
em fevereiro de 1959. Enquanto se tiravam ao Banco 
lucros que medeavam entre 400 a 600 milhões de 
cruzeiros se lhe impunham obrigações que 
montavam ao total de 45% sôbre o preço do quilo da 
borracha. Foi muito estoicismo daquele Banco, de 
sua Presidência e de seus Diretores resistir a êsse 
impacto tremendo que se lhes impôs de aumento de 
compromissos e restrição fortíssima de seus 
recursos financeiros. 

E daí a situação dolorosa;que atravessamos 
na produção da borracha que não tem crescido como 
era de esperar em face dessas situações irregulares 
que foram impostas ao Banco de Crédito da 
Amazônia. E já agora nova contingência impõe mais 
um reajustamento de preços em face do custo cada 
vez maior das utilidades naquelas regiões distantes 
de maneira a compensar o pesado tributo impôsto a 
seringueiros e seringalistas, obrigando-nos a nós, 
representantes da Amazônia, sob pena de omissão, 
a clamar pelo restabelecimento imediato do 
monopólio estatal da borracha. 

Vale a pena aqui transcrever do Tomo III do 
"Programa de Metas" do Conselho do 
Desenvolvimento, páginas 261 e 262, opinião que 
justifica plenamente êsses reajustamentos, quando 
afirma aquêle Conselho: 

"Numa economia extrativa como a da 
borracha, a capacidade de produção cresce sob o 
estimulo de preços favoráveis e quando êsses se 
deterioram a capacidade atingida nas condições 
mais favoráveis decai, com êxodo da mão-de-obra 
treinada. A restauração dos níveis mais elevados de 
produção se processa a custos crescentes na 
proporção em que se ampliam os dispêndios com 
salários e outras facilidades assistenciais para 
recapturar a mão-de-obra de maior produtividade". 

Superada a fase da experimentação no cultivo 
da seringueira com a solução dos principais 
problemas genéticos e fitossanitários através do 
Instituto Agronômico do Norte e do Plano ETA 56 
com a ajuda valiosa da SPVEA, novos rumos se 
podem tomar no campo da heveacultura, com 
resultados apreciáveis, desde que aos plantadores 
se dê a assistência técnica e o indispensável 
financiamento. Para isso, no entanto, se impõe que  
a SPVEA receba em tempo oportuno as verbas de 
fomento à produção, que entrega ao B.C.A., que as 
indústrias de borracha apliquem o quantitativo de 
20% de seus lucros a que são obrigadas por lei 
anualmente, no plantio dos seringais de cultura, que 
ao B. C. A. se restitua a exclusividade da importação 
de borracha estrangeira para suprir a que nos falta, e 
que seja ampliado o capital do Banco de Crédito da 
Amazônia S. A. para um bilhão de cruzeiros. 

O Dr. Ricardo Borges, estudioso dos 
problemas econômicos da região, em a revista 
"Câmbio", nº 38, assim se expressa, a propósito da 
imperiosa necessidade do aumento de capi- 
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tal do importante estabelecimento de crédito da 
Amazônia, quando afirma: 

"Parece-nos que a oportunidade é a da já 
retardada necessidade de aumento do capital do 
Banco, como impõe a sua finalidade específica de 
ajuda financeira á reabilitação econômica regional, 
além de atividades bancárias em geral, agora com a 
concorrência crescente dos maiores Bancos do País, 
instalando Agências na Amazônia que apresenta, 
dêste modo evidente, a comprovação de irreprimível 
expansão creditícia". 

Está, pois, evidente a necessidade imperiosa 
de uma revisão na política econômica da borracha, 
amparando-a e ajudando-a sem demora, 
notadamente quando se expandem as metas 
rodoviárias e se amplia de maneira considerável a 
indústria automobilística e de carros em, geral e 
ainda mais quando estamos a caminho da fabricação 
de tratores nacionais tão necessários ao aumento de 
nossa produção nesta etapa decisiva do nosso 
desenvolvimento econômico. 

O homem amazônico não é nem indiferente, 
nem apático, nem contemplativo. É apenas um 
elemento precioso de trabalho e de conquista da 
grande selva abandonada, que precisa tão sòmente 
que o ajudem e o amparem na grande missão de 
reabilitar e recuperar a Amazônia. 

Quem criou e ampliou a cultura da juta e  
fibras similares suprindo as necessidades nacionais 
e provocando divisas para o nosso País com a 
exportação de nossos excedentes, quem expandiu a 
promissora cultura da pimenta do reino também fonte 
de divisas, quem fundou cidades florescentes como 
Belém, Manaus, Rio Branco, Pôrto Velho e Amapá, 
em épocas recuadas, enfrentando o impaludismo  
e demais doenças tropicais, quando ainda  
não havia a devida assistência, não pode ser apá- 
 

tico nem incapaz. Errado aquêle conceito corrente de 
que na Amazônia tudo é grande menos o homem. Não, 
Senhor Presidente e Senhores Senadores, o homem ali 
é tão grande quanto a própria natureza. Para dominá-la 
só êle com ambientação que possui ao meio com o qual 
se confunde e para o qual tem contribuído com vidas 
preciosa no afã de engrandecê-lo e servi-lo. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência outro aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. CUNHA MELO: – Segundo li nos 
jornais do Rio de Janeiro, ao chegar do Amazonas, 
apresenta-se, agora, ensejo muito propício para 
cuidarmos das providências que Vossa Excelência 
tão sàbiamente lembra. É que o Senhor Presidente 
da República enviará Mensagem ao Congresso 
solicitando verba para o pagamento de quatro 
bilhões de cruzeiros devidos, de restos a pagar, à 
SPVEA. Eis chegada a oportunidade de o Congresso 
Nacional organizar um plano, para o emprêgo dessa 
vultosa importância de que a Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia está 
injustamente desfalcada, plano que certamente 
acolherá as idéias apresentadas por V. Ex.ª. Convido 
pois o nobre colega, juntamente com os seus 
companheiros de Bancada da Amazônia e o Senador 
João Villasbôas para, no momento de votarmos essa 
verba, cogitarmos da sua adequada aplicação. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito grato 
pelo aparte de, Vossa Excelência. 

Tem inteira procedência, Sr. Presidente, o 
que acaba de dizer o nobre representante do 
Amazonas quanto à necessidade de as Bancadas 
dos Estados que representam a Amazônia se 
unirem na defesa dos interêsses que não são só 
daquela região mas de todo o Brasil. 
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O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Como 
representante do Estado de Goiás, desde já me 
associo a magnifica idéia de V. Ex.ª. Ouvindo o 
brilhante discurso do nobre colega, sinto júbilo 
intenso, pois vejo que, de agora em diante, sob 
êsse espírito de renovação por que está 
passando todo o País, a Amazônia terá o lugar 
que merece. 

O SR. CUNHA MELLO: – Sairá do 
esquecimento. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Agradeço os 
apartes de Vossas Excelências, que honram o meu 
discursor. 

(Lê). 
Quando se abriu a Estrada-de-Ferro  

de Bragança em 1908 grandes imigrações 
estrangeiras se encaminharam para aquela 
região. Franceses, alemães, belgas, italianos ali 
foram ter. Lementàvelmente ninguém ficou. 
Todos regressaram. Ali, apenas, permaneceram 
os portugueses, os nativos, os negros e os 
bravos nordestinos que a nós se aliaram na brava 
conquista do grande vale que representa mais da 
metade de extensão territorial do nosso País. 

Que o Presidente Juscelino que abriu essas 
duas vias pioneiras, a Belém-Brasília e a Brasília-
Acre, essas duas rodovias que integram a 
Amazônia ao Brasil e que nos dão legítimo 
sentido de unidade nacional possa ainda deixar 
reestruturada a meta da borracha, eixo 
econômico ainda do grande vale e cujo primeiro 
passo deve ser a revogação do Decreto número 
44.728, de 22 de outubro de 1958, restabelecida 
em tôda plenitude, a Lei nº 1.184, de 30 de 
agôsto de 1950. 

Tenho dito, Sr. Presidente.  
(Muito bem; muito bem, Palmas). 
 

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, há 
quatro dias tive o ensejo de acompanhar o Sr. 
Presidente da República numa visita feita ao Estado da 
Bahia; a convite do Governador Juracy Magalhães. 

Apesar de haver, por parte dos meus 
conterrâneos, certo ressentimento para com o 
Govêrno Federal, causou-me admiração a maneira 
entusiástica por que foi recebido e homenageado o 
Chefe da Nação em minha terra. 

Na Universidade da Bahia, foi S. Ex.ª 
distinguido pela Congregação com o título de Prof. 
"honoris causa"; na Câmara dos Vereadores, com o 
de Cidadão de Salvador e, na Assembléia 
Legislativa, com o de Cidadão Honorário da Bahia. 

Em todos os lugares por onde passou, o 
Presidente teve acolhida calorosa. O povo baiano 
reconheceu, assim, que o Sr. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, a frente do Govêrno da República, se 
tem conduzido de maneira admirável na defesa dos 
interêsses do povo e impulsionado a economia 
brasileira. Por isso, hoje, é S. Ex.ª alvo dessas 
manifestações. 

Lembro-me, dentre as várias homenagens, 
daquela que o Governador Juracy Magalhães 
ofereceu no Palácio da Aclamação. Durante o 
banquete; do qual participaram tôdas as classes 
representativas do meu Estado; assisti o 
eminente Governador, integrante das fileiras da 
União Democrática Nacional, declarar, depois de 
fazer a apologia do Govêrno e de suas 
realizações, que se penitenciava das críticas que 
tecera no Senado da República a administração 
do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, e 
mesmo, dos excessos que praticara ao combatê-
la. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O gesto do Governador Juracy Magalhães dá 
bom testemunho da formação democrática de S. 
Ex.ª, colocando-se acima das paixões políticas, ao 
reconhecer que o Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, não só como administrador mas, pelo 
equilíbrio com que tem conduzido os destinos do 
País, desfruta hoje do apoio unânime do povo 
brasileiro, em todos os rincões da nossa Pátria. 

Sr. Presidente, disse eu inicialmente que, na 
minha terra, guardava-se, relativamente à 
administração federal, certo ressentimento; e êste se 
justificava porque, sendo a Bahia atualmente o único 
produtor de petróleo no País, não tinha 
representante na Petrobrás. Só recentemente foi 
nomeado um baiano para a sua Diretoria. 

Outro motivo de ressentimento dos baianos 
era devido ao fato de a Bahia só ter, pela exploração 
do petróleo, o royalty de 5% para o Estado e 
Municípios. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – V. Ex.ª não deve 

dizer que a Bahia é o único Estado que produz 
petróleo. Diga, isto sim, que o único Estado que está 
produzindo petróleo e onde se está seriamente 
explorando-o, é a Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a V. 
Ex.ª por êsse gesto de gentileza e atenção para com 
o meu Estado. 

Senhor Presidente, o Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, em verdade, despertou no 
povo da minha terra, maior admiração por S. Ex.ª 
quando anunciou haver assinado mensagem para 
encaminhar ao Poder Legislativo, aumentando o 
royalty de 5 para 8%. 

A êsse fato, juntou outro gesto –  
o de que estava também disposto 
 

a auxiliar a montagem de uma usina siderúrgica no 
Estado da Bahia. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Ex.ª se 

refere ao gesto do eminente Senhor Presidente da 
República no ato de aumentar o royalty do petróleo 
no grande Estado baiano. Informo que S. Ex.ª já está 
também cogitando, e breve será uma realidade, – 
pois que os entendimentos; com o ilustre Ministro da 
Agricultura, Senhor Barros Carvalho, estão bem 
adiantados – no sentido de dar o royalty também ao 
meu Estado, até hoje desprotegido, para a extração 
do carvão, riqueza do solo de Sta. Catarina que tanto 
serve ao Brasil, a fim de que a extração dêsse 
mineral possa ser maior e melhor desenvolvida. Vê 
assim V. Ex.ª que o ilustre Senhor Presidente da 
Republica está sob todos os aspectos, alertado para 
a grandeza do Brasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado pelo 
aparte do eminente Senador Francisco Gallotti, donde se 
verifica que o Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira se preocupa com todos os Estados da 
Federação brasileira e a todos quer atender, assistindo 
assim ao Brasil através da magnífica obra que vem 
realizando, a começar pelas "metas", já agora vitoriosas, 
do seu Govêrno. Isso sem falar na assistência direta que 
vem dando a todos os Estados. 

Senhor Presidente, ao fazer êste registro, 
deixo patente que o Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, um dos homens mais desmedida  
e injustamente atacados, pela Oposição, hoje,  
quase no ocaso do seu Govêrno, está recebendo 
consagradora manifestação dos brasileiros em  
todo o"território pátrio que tem ensejo de visitar.  
Daí se conclui merecer o aplauso. popular  
todo Chefe de Estado que se dispuser realmente, 
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a levar a efeito uma obra administrativa que consulte 
aos interêsses das coletividades; que se empenhar a 
fundo, como fez o atual Presidente, para executar os 
planos traçados no início do Govêrno. O Senhor 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, planejou as suas 
"metas" para terminá-las precisamente dentro de um 
período governamental, com aquela determinação 
consubstanciada na frase duramente criticada e até 
ridicularizada, de que realizaria em cinco anos o que 
talvez muitos não fizessem em cinqüenta. 

O SR. FRANCISCO GALOTTI: – Permite V. 
Ex.ª mais um aparte? 

O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Com muito prazer! 
O SR. FRANCISCO GALOTTI: – Está V. Ex.ª 

referindo-se à ação do eminente Senhor Presidente 
da República. E, agora que S. Ex.ª acaba de visitar a 
terra de V. Ex.ª, onde foi consagradoramente 
recebido, o Senhor Governador do Estado, o 
eminente brasileiro Juracy Magalhães, que tanto 
honrou esta Casa com sua presença, como 
representante do povo baiano, proferiu discurso que li 
e no qual há uma passagem que precisa ficar nos 
anais desta Casa. O Senhor Juracy Magalhães, como 
Líder da União Democrática Nacional no Senado da 
República, em várias oportunidades proferiu 
discursos, até violentos, contra a ação administrativa 
do Senhor Presidente da República. Agora, em 
discurso oficial, S. Ex.ª com uma bravura digna  
do homem que é, e como que fazendo um ato  
de penitência dêsses ataques severos, aliás 
combatidos por nós da Maioria, teve a coragem de 
reconhecer a grandeza da administração do 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, tecendo-
lhe os mais rasgados louvores por ter conduzido  
de fato este País no período de cinco anos, a  
um progresso imprevisível de cinqüenta anos. V.  
Ex.ª como representante da Bahia, e daquela fa- 
 

mília de que Juracy Magalhães faz parte, receba 
também cumprimentos porque o Estado de V. Exa. 
fêz justiça ao eminente Presidente da República. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito grato às 
palavras do nobre Senador Francisco Gallotti. Eu já 
me havia referido e até considerado dos mais 
democráticos o gesto do Governador da minha terra. 

Quando Senador da República Sua Excelência 
criticava acre, veemente e injustamente a 
administração do Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. Agora, em um banquete em que estavam 
presentes tôdas as figuras representativas da Bahia, 
declara, alto e bom som que se penitencia dos 
excessos de críticas que havia formulado ao 
Govêrno da República, e faz considerações sôbre a 
obra administrativa do Presidente Juscelino 
Kubitschek, ressaltando os aspectos que mais se 
ajustavam às Regiões Norte e Nordeste. 

Essa atitude, Sr. Presidente partindo de um 
Governador que integra ao hostes oposicionistas faz 
com que ainda mais fique alicerçada sua opinião no 
apoio popular. 

A manifestação prestada pela Bahia ao 
Senhor Presidente da República foi completa, desde 
a Universidade, que conferiu S. Ex.ª a alta distinção 
de Professor honoris causa, desde a Assembléia 
Legislativa e a Câmara dos Vereadores, até os 
estudantes, que embora em greve, receberam o 
Chefe da Nação entusiàsticamente, a ponto de 
comovê-lo. 

O SR. ANTÔNIO BALTAR: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. ANTÔNIO BALTAR: – O que  

há de realmente nôvo nos acontecimentos  
já históricos que Vossa Excelência hoje relata  
ao Senado com tanta propriedade e brilhantismo... 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. ANTÔNIO BALTAR: – ...é o fato de ter 
sido o atual Presidente da República, provávelmente, 
o primeiro político que, candidatando-se à mais alta 
Magistratura do País, defendeu essa candidatura e a 
propagou pelo Brasil inteiro, em têrmos de 
problemas econômicos e de planejamento do 
desenvolvimento de nossa Pátria. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. 
O SR. ANTÔNIO BALTAR: – Devo esclarecer 

a V. Ex.ª que faço êste comentário, por assim dizer, 
de cátedra, porque o meu Partido – o Partido 
Socialista Brasileiro – não apoiou a candidatura do 
Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Parece-me, 
porém, impossível a um brasileiro de boa fé, a esta 
altura da História do Brasil, deixar de reconhecer que 
S. Ex.ª introduziu, em nossa vida democrática, esta 
novidade, por assim dizer: candidatou-se à 
Presidência da República baseado num programa de 
metas de natureza econômica. E a prova de que 
essa atitude política correspondia aos anseios vivos 
da nacionalidade, está exatamente na sucessão de 
fatos como os que V. Ex.ª ora relata. A Nação 
brasileira, com exceção, evidentemente, daquêles 
que discordaram de certa linha política do 
Presidente, reconhece que as metas do candidato 
foram realmente perseguidas e que, em parcela 
substancial, foram também efetivamente atingidas. 
Esta a razão pela qual, nobre Senador, no meu fraco 
entender, o Sr. Presidente da República está 
encontrando, no momento em que se aproxima o  
fim do seu Govêrno, a simpatia da maioria  
dos brasileiros, que reconhece no Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, primeiro o esfôrço  
para atingir o programa que traçou, segundo  
que, realizando esse esfôrço, personificou S.  
Ex.ª uma vontade nacional irreprimível. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito grato pelo 
depoimento insuspeito do ilustre Senador Antônio 
Baltar, representante do Partido Socialista Brasileiro. 
Não tendo S, Ex.ª acompanhado o Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira como candidato à Presidência 
da República, presta, agora, perante o Senado, êste 
depoimento valioso, sincero, leal, desprendido, mas 
voltado para o interêsse público: não há, hoje, 
brasileiro que, em sã consciência, deixe de apoiar, 
de aplaudir e de tornar-se solidário com a obra 
administrativa do Chefe da Nação. 

Sr. Presidente, faço êste registro, ao regressar 
do meu Estado, porque muitos embates, muitas 
pelejas, muitos combates travei nesta Casa, quando 
era atacado o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Agora, o tempo nos dá valioso subsídio – e não há 
subsídio maior do que o da opinião pública – com a 
manifestação do povo brasileiro, unanimemente 
favorável a S. Ex.ª Não há cidadão que, conhecendo 
as realizações deste Govêrno, deixe de aplaudi-lo e, 
ao mesmo tempo, de entusiasmar-se pela sua 
arrancada vitoriosa em prol do progresso econômico 
do Brasil. 

Consigno, assim, a manifestação do povo de 
minha terra, espontânea – sim, espontânea – pois 
não sofreu a influência de quem quer que seja, do 
Govêrno ou de qualquer líder político. O povo baiano 
acorreu à rua, muitas vêzes sob aguaceiros que 
desabavam sôbre a cidade, para assistir à passagem 
do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, para 
aplaudi-lo e solidarizar-se com a obra administrativa 
que está realizando, no Brasil. 

Êste registro, eu o faço também, Sr. 
Presidente, sobretudo por um dever de consciência, 
e acima de um dever de consciência, por um  
dever de justiça para com aquêles que defenderam, 
em tôdas as horas, êsse Govêrno magnífico que  
está conduzindo o Brasil em sua arrancada vi- 
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toriosa para o destino que todos almejávamos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Muito 
bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. Continua a hora do Expediente. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário: 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 373, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 212, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1960, a fim de 
que a matéria figure na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Sala das Sessões, em 13-7-1960. – Gilberto 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido não depende de apoiamento nem 
de discussão. Não pode, porém, ser pôsto em 
votação, por falta de quorum. 

Sôbre a mesa dois requerimentos que vão ser 
lidos pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidos e deferidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 374, DE 1960 

 
SR. PRESIDENTE: – No intuito de  

bem esclarecer a Nação sôbre a operação  
de compra de navios da Transmarítima Comercial, 
ora apresentada de maneiras diferentes  
pela imprensa, requeiro sejam solicitadas  
à Presidência da República as seguintes 
informações: 

1. Quantos navios estão incluídos nessa 
transação. 

2. Quais as respectivas denominações, 
tonelagens e data de construção. 

3. Qual o preço pelo qual a Empresa ora 
vendedora adquiriu cada um dêsses navios e as 
datas dessas compras, e qual o preço ajustado para 
a venda atual por unidade. 

4. Qual o inteiro teor dos dois laudos de avaliação, 
dêsses navios, assinados, respectivamente, pelo 
Engenheiro Naval José da Cruz Santos e pelos Srs. 
Pedro Brando, Sílvio Polis e Alfredo Mader Gonçalves. 

5. Se a aquisição dêsses navios é feita agora 
pela União ou pelo Estado do Amazonas. 

6. Se pelo Estado do Amazonas: 
a) qual o montante do auxílio financeiro da 

União a êsse Estado para essa transação; b) sob 
que condições a União fornece tal auxílio àquele 
Estado, se de doação ou empréstimo; c) no caso de 
empréstimo, quais as cláusulas a que êste será 
subordinado, incluindo-se o prazo para resgate, os 
juros anuais e as garantias ajustadas. 

7. Qual a procedência dos recursos financeiros 
para semelhante transação, se do Fundo de 
Renovação da Marinha Mercante ou se diretamente 
do Ministério da Fazenda e qual o dispositivo legal 
em que se baseou a Presidência da República para 
autorizar a operação. 

8. Se os navios em questão necessitam de 
reparos ou estão em perfeito estado de navegação. 

9. Se a transação já foi concluída e, nesse 
caso o teor do contrato ou contratos a ela referentes. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1960. – 
João Villasbôas. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 375, DE 1960 

 
Nos têrmos regimentais, requeiro a  

V. Ex.ª se digne solicitar da comissão de Marinha 
Mercante, por intermédio do Exmo. Sr. Ministro  
da Viação e Obras Públicas para perfeito 
esclarecimento do assunto, informações completas 
sôbre a transação de compra de cinco navios  
da Companhia Transmarítima Comercial, es- 
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pecialmente versando os seguintes itens: 

– se a transação já se efetuou ou em que 
têrmos vai ser realizada e qual a participação do 
Govêrno Federal; 

– qual a tonelagem dos navios,  
ano de construção dos mesmos, seu atual  
estado de conservação, quantos dêles  
estão navegando e quantos em reparos em 
estaleiros; 

– por que preço foi efetuada ou vai ser 
realizada a compra; 

– se houve uma ou mais de uma avaliação dos 
navios, indicando nome dos avaliadores, data da 
avaliação, valor atribuído aos navios pelos 
avaliadores; 

– qual o preço atual, em cruzeiros, de navios 
novos da mesma tonelagem (pelo menos 
aproximadamente); – por que preço adquiriu o 
Brasil os últimos navios encomendados na Europa, 
indicando as principais características dos 
mesmos; 

– se os navios da Transmarítima a serem 
adquiridos ou já comprados se acham segurados, 
indicando nome da emprêsa seguradora e valor do 
seguro; 

– se os recursos para a compra  
referida saíram ou sairão do Fundo  
da Marinha Mercante e caso con- 
 

trário, de que verba, dotação ou crédito 
orçamentário; 

– que destino será dado aos mencionados navios 
e a que título o Govêrno Federal participada operação. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1960. – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se-á: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Não há número para votação da matéria 

constante da Ordem do Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. Designo para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em segunda discussão, do Projeto 

de Lei do Senado nº 37, de 1959, de autoria do Sr. 
Senador Lobão da Silveira que altera a Lei nº 3.431, 
de 18 de julho de 1958, que constituiu o 
Estabelecimento Rural do Tapajós, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 246 a 248, de 1960, das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 

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

horas e 23 minutos. 
 



90ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 14 DE JULHO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 

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

Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Lobão da Silveira. 
Eugênio de Barros. 
Mathias Olympio. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Antônio Baltar. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Moura Andrade. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (32). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 32 Srs, Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo de 
2º, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que é 
aprovada sem debate. 

O Sr. Gilberto Marinho, 3º Secretário, servindo 
de 1º, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGEM 

Nº 120, DE 1960 
 

(Número de Ordem na Presidência da República 
209) 

 
Transmitindo informações prestadas pelo 

Departamento Administrativo do Serviço Público, 
relativas a requerimento formulado pela Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa do Congresso 
Nacional. 

Informações a que se refere a Mensagem 
supra. 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO SERVIÇO PÚBLICO 

 
Brasília D. F. 
Em 1 de julho de 1960. 
Senhor Chefe do Gabinete Civil 
Tenho a honra de restituir a V. Ex.ª o Processo 

DASP 431-60, contendo o expediente do Primeiro 
Secretário do Senado Federal, em que reitera o 
pedido de informações formulado pela Comissão de 
Constituição e Justiça daquela Câmara Alta sôbre o 
Projeto de Lei nº 30, de 1959. 

2. O referido Projeto estabelece: 
"Art. 1º – O Poder Executivo tornará efetiva a 

concessão da gratificação prevista no art. 145, inc. 
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VI, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 
(EFPCU) aos servidores que exercem cargos, ou 
funções relacionados com o exercício da medicina, 
no Serviço Público Federal, regulamentada pelo 
Decreto número 48.186 de 5 de fevereiro de 1958". 

3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a 
solicitação anterior deixou de ser respondida com a 
urgência requerida, em face das naturais dificuldades 
oriundas da mudança da Capital da República. 

4. Quanto ao mérito, cabe informar que os 
processos relativos a concessão da gratificação em 
aprêço estão sendo informados normalmente por 
categorias de servidores. 

5. Por outro lado, cabe acentuar que o projeto de 
lei em sanção, que dispõe sôbre o Plano de 
Classificação dos Cargos do Serviço Civil do Poder 
Executivo estabelece, no art. 78, o prazo de seis meses 
para envio ao Congresso Nacional de projeto de lei 
regulando a concessão da mencionada vantagem. 

6. São os esclarecimentos que cabe a êste 
Departamento prestar a respeito do assunto e que 
poderão ser transmitidos ao Senado Federal, na 
forma solicitada. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex.ª os protestos da minha estima e mais distinta 
consideração. 

Waldir dos Santos – Substituto do Diretor-
Geral. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
 

MENSAGEM Nº 121, DE 1960 
 

(Número de Ordem da Presidência da República 
216) 

 
Acusando recebimento e agradecendo a de nº 

65, de 6 de julho corrente, acompanhando autógrafo 
do Decreto Legislativo nº 10, de 1960. 

 
MENSAGEM Nº 122 DE 1960 

 
(Número de Ordem da Presidência da República 219) 

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, nº II, da Constituição 
Federal, resolvi vetar, em parte, o Projeto de Lei nº 
1.853, de 1956, na Câmara dos Deputados (nº 149, 
de 1958 no Senado Federal) que dispõe sôbre a 
Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder 
Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes e dá outras providências. 

Incide o veto sôbre as disposições abaixo 
mencionadas, em decorrência das razões expostas a 
seguir: 

I) No art. 19, as expressões: "pela Lei nº 
3.483, de 8 de dezembro de 1958" e "dos demais 
extranumerários". 

Razão do veto: A expressão "pela Lei nº 
3.483, de 8 de dezembro de 1958", constante do art. 
19, tem como principal escôpo pormenorizar a área 
abrangida pelo Plano. Entretanto, se mantida, viria 
ensejar interpretações não consentâneas com os fins 
visados, porquanto poderia dar lugar a inclusões de 
outras categorias estranhas ao pessoal vinculado 
pela Lei nº 3.483, de 1958. Acentue-se, ainda, que 
os, amparados pela lei em referência já estão 
compreendidos na expressão "ou pessoal a êle 
equiparado". 

Quanto à expressão "e dos demais 
extranumerários", impõe-se o veto para, evitar a 
inclusão, no sistema adotado pelo Plano, de 
contratados e tarefeiros, indistintamente. De fato,  
na forma da Lei nº 2.284, de 3 de agôsto de 1954, 
êsse pessoal e sempre admitido a título precário e 
para o desempenho de função de natureza 
reconhecidamente transitória. Entretanto, a lei em 
referencia abre exceção para aquêles cujas 
atribuições venham a se tornar de caráter permanente 
e que contem mais de 5 anos de serviço. Assim,  
os que satisfaçam tais requisitos até a data da 
aprovação do Plano serão nele incluídos, visto  
tratar-se de situação de direito consolidado, e os de- 
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mais, não abrangidos pela exceção acima, passarão 
a ser regidos pela Legislação Trabalhista, na 
conformidade. dos arts. 23 e 24 do projeto. 

II) No art. 22, parágrafo único, a expressão: 
"de nacionalidade estrangeira". 

Razão do veto: O veto à expressão: "de 
nacionalidade estrangeira", contida no parágrafo 
único do artigo em referência, tem por fim subordinar 
todo o pessoal contratado às normas estabelecidas 
no artigo 26 do projeto, e não apenas os 
estrangeiros. 

No art. 34, § 5º, a expressão: "ressalvado para 
os atuais funcionários o disposto no art. 255 da Lei 
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952". 

Razão do veto: O veto à expressão em tela 
impõe-se para evitar duplicidade de regime jurídico 
no instituto do acesso, cujas conseqüências seriam 
prejudiciais ao próprio princípio que preside a 
sistemática do Plano. 

IV) No art. 50, as expressões: "até 20" e "mais 
de 20 anos... 125% constantes da tabela. 

Razão do veto: O veto se faz necessário, 
tendo em vista que o regime de tempo integral é 
semelhante ao da acumulação, ao qual está 
intimamente ligado. Dêste modo, assegurando-se 
gratificação de tempo integral acima de 100%, 
colocar-se-ia êste regime em situação de 
superioridade ao outro, além de acarretar 
considerável aumento de despesa. 

V) No art. 56, caput, a expressão: "Caixas 
Econômicas Federais, Conselho Superior das Caixas 
Econômicas Federais, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, Instituto Brasileiro do 
Café". 

Razão do veto: Impõe-se o veto, eis que a 
expressão em referência é meramente 
exemplificativa, em dissonância com a boa 
sistemàtica observada em nossa legislação, que 
recomenda, quando necessário, a enumeração. 

Na espécie, as entidades em aprêço estão 
incluídas na discriminação genérica "autarquias, 
entidades paraestatais", constante do dispositivo, 
tornando-se inconveniente, em conseqüência, a 
exemplificação, pelas dúvidas que poderiam ser 
suscitadas, em caso de omissão. 

VI no art. 56, o § 2º. 
Razão do veto: Torna-se imperiosa a 

supressão do § 2º do art. 56, tendo em vista a 
autonomia administrativa e financeira de que gozam 
as autarquias. 

Com efeito, a União tem suplementado os 
recursos dessas entidades para atender encargos de 
natureza eventual, ou mesmo permanente. Nesta 
última hipótese, somente até que numerários 
próprios dessas instituições venham cobrir os ônus 
que lhes tenham sido impostos por lei. São exemplos 
as concessões de abono e aumento de vencimentos. 
Entretanto, tal suplementação jamais poderá ter 
caráter de continuidade, uma vez que as autarquias, 
em consonância com o princípio e autonomia que 
lhes é peculiar, devem adotar medidas adequadas 
para cobrir deficiências financeiras. 

VII) No art. 61. a expressão: "3.205 de 15 de 
julho de 1957, e 403, de 24 de setembro de 1948". 

Razão do veto: Impõe-se o veto à expressão, 
porque há previsão da Série de Classes para 
enquadramento dos servidores de que cogitam as 
leis em referência, no próprio Plano, consoante 
estabelecem o anexo I, Grupo Ocupacional AF-700, 
e o art. 81 do Projeto. 

Os arts. 67 – 68 – 69 – 70 – 71 e 72, e 
respectivos parágrafos. 

Razões do veto: Os artigos em referência 
dispõem sôbre a nova classe de Classificadores 
Aduaneiros e Auxiliares de Classificadores Aduaneiros, 
comissões, taxas, contagem de tempo e disciplinam  
a profissão e os cargos de Despachantes Aduaneiros  
e Ajudantes de Despachantes Aduaneiros, matéria  
não cogitada na Mensagem nº 462, de 1956, 
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do Poder Executivo, que deu origem ao projeto em 
tela, oriunda que foi do Substitutivo apresentado no 
Senado Federal. 

Ora, classe, como o define o próprio projeto, “é 
o agrupamento de cargos da mesma denominação e 
com iguais atribuições e responsabilidades”. A 
proposição, assim, cria cargos que não foram 
propostos pelo Poder Executivo, a quem cabe, na 
espécie, a exclusiva iniciativa nesse sentido. 
Apresenta-se, portanto, eivado de flagrante 
inconstitucionalidade, face ao § 2º do art. 67 da 
Constituição. 

É, ainda, contrariando outro princípio da Lei 
Maior, inserto no § 1º do art. 67, “verbis”: 

“Cabe à Câmara dos Deputados e ao 
Presidente da República a iniciativa da fixação das 
Fôrças Armadas, e a de tôdas as leis sôbre matéria 
financeira”. 

De fato, os dispositivos vetados, como foi dito, 
são oriundos do Substitutivo apresentado no Senado 
Federal, e versam, inquestionàvelmente, sôbre 
matéria de ordem financeira, reorganizando serviços 
existentes com autorização de despesa de incidência 
direta sôbre o orçamento. 

Demais, os dispositivos mencionados são 
altamente prejudiciais ao interêsse público, pois 
suprimem a profissão livre de úteis auxiliares do 
comércio e criam em substituição, mais de 2.000 
novos cargos públicos, com vantagens que muito 
sobrecarregarão o orçamento da República. O antigo 
Caixeiro-Despachante, previsto no Código Comercial 
e no Decreto nº 2.647, de 19 de setembro de 1860, 
hoje denominados Despachantes Aduaneiros e seus 
Auxiliares e cujas atividades se regulam pelos 
Decretos ns. 4.057, de 14 de janeiro de 1920, e 
22.104, de 17 de novembro de 1933, a legislação 
consolidada no Decreto-lei nº 4.014, de 13 de janeiro 
de 1942, alterada pelo Decreto-lei nº 9.832 de 11 de 
setembro de 1946 e pela Lei nº 2.879, de 21 de 
setembro de 1956, nunca foram servidores públi- 
 

cos, conforme o declara, com clareza, o art. 28 do 
Decreto-lei nº 4.014 citado, nem deverão sê-lo. 
Como intermediário entre os importadores e o Fisco, 
recebem podêres daqueles para o despacho 
alfandegário das mercadorias importadas e 
encaminhamento do respectivo processo, nos seus 
trâmites administrativos, atuando como mandatários 
de partes interessadas, em função da confiança que 
nêles depositam os comitentes a qual, 
evidentemente, não lhes pode ser imposta. Exercem 
uma profissão que, há mais de um século, vem 
prestando serviços ao comércio importador e não 
deve ser extinta, em substituição a uma 
inconveniente burocratização de funções que não 
têm foros para se tornarem públicas. 

IX) O art. 73, totalmente. 
Razões do veto: Torna-se necessária a 

supressão do artigo em aprêço, que vincula os 
Fiscais Auxiliares de Impostos Internos ao regime de 
remuneração e manda aplicar-lhes, no que couber, 
as normas estabelecidas pela alteração da Lei nº 
3.520, de 30 de dezembro de 1958, porque o regime 
de pagamento dêsses servidores está disciplinado 
pela Lei nº 3.756, de 20 de abril de 1960, em base 
coerente com as atribuições que desempenham. 
Equipará-los aos Agentes Fiscais do Impôsto de 
Consumo, cujas atribuições, notòriamente, são de 
maior importância, constituiria injustificável 
nivelamento de retribuição, tanto mais grave, ainda, 
quando se trata de carreiras que o sistema adotado 
pelo Plano considerou auxiliar e principal, 
respectivamente. 

X) No art. 74, caput, alínea “d”, bem como os 
§§ 1º e 2º. 

Razão do veto: No que tange à alínea “d” 
referida, impõe-se o veto, eis que, quando se 
objetiva proporcionar aos funcionários de nível 
universitário retribuição condigna com as atribuições 
que lhes são próprias, torna-se desaconselhável  
a inclusão de servidores ocupantes de 
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cargos para cujo ingresso ou desempenho seja 
exigido diploma de curso de apenas dois anos de 
duração. 

Da mesma forma, apresenta-se inconveniente 
a extensão da gratificação especial em tela aos que 
hajam realizado simples cursos de especialização, 
de que trata o § 1º. 

Tais cursos, como aquêles outros a que se 
refere a alínea “d”, de duração de dois anos, 
certamente não constituem e nem configuram o nível 
universitário cogitado pelo legislador e que, pela sua 
significação, recebeu o tratamento noticiado, variável 
de acôrdo com a maior ou menor duração do 
respectivo período letivo. 

Quanto ao parágrafo 2º, cumpre assinalar que o 
cômputo dessa gratificação para efeito de 
aposentadoria viria contrariar a sistemática que norteia 
o instituto em referência, segundo a qual não são 
computadas para tal fim, as gratificações especiais. 

A vingar o dispositivo em questão, ter-se-ia o 
provento da aposentadoria acrescido de maneira que 
não se ajusta aos moldes vigentes na legislação 
disciplinadora da espécie, além de constituir isso 
uma singularidade, eis que, como está dito acima, as 
gratificações especiais não integram os proventos 
que o servidor passa a perceber em virtude ou como 
conseqüência da aposentadoria. 

XI) No art. 78, parágrafo único, a expressão: 
“resguardadas as concessões já regulamentadas na 
legislação vigente”. 

Razão do veto: O veto à expressão 
mencionada torna-se imperioso pela necessidade de 
nova regulamentação da matéria pelo Congresso 
Nacional, determinada, aliás, no próprio artigo e por 
tratar-se de assunto que, por sua natureza, não 
comporta a ressalva. 

Com efeito, as concessões previstas  
nos itens V, VI, VII e IX do art. 145 do Estatuto  
dos Funcionários não têm caráter de  
permanência. Realmente, a insalubridade e o ris- 
 

co de vida podem deixar de existir conforme as 
condições de higiene e segurança do trabalho. Por 
sua vez, o trabalho de natureza técnica ou científica 
e a participação em órgãos de deliberação coletiva 
são avaliados em face do vulto e importância dessas 
atividades. 

XII) No art. 87, o parágrafo único. 
Razão do veto: Decorre o veto da 

conveniência de dotar a administração de meios 
necessários ao exame dos quadros previstos no 
próprio artigo, além de resguardar o sistema do 
mérito com o aproveitamento de candidatos já 
habilitados em concurso. 

A matéria consta da proposição original do 
Poder Executivo, o que na época tinha de ser, pois 
fôra elaborada após concessão de aumento geral ao 
funcionalismo. Entretanto, em face do tempo 
decorrido, durante o qual o Govêrno extinguiu cêrca 
de 40.000 cargos e funções, e do desenvolvimento 
das atividades administrativas, não mais se justifica a 
permanência do dispositivo. 

XIII) O art. 94, totalmente. 
Razão do veto: É necessário o veto a êste 

artigo, porque a medida importa em privilégio de 
grupo isolado de servidores, em desacôrdo com o 
princípio fundamental orientador do Plano de 
Classificação de Cargos, qual seja – o da 
uniformidade de tratamento. Tanto assim é que tôdas 
as atuais funções de Operador são enquadradas na 
Série de classes de Técnico-Auxiliar de 
Mecanização, que, no sistema, constitui carreira 
auxiliar da de Técnico de Mecanização. 

XIV) O art. 95 e seu parágrafo único, 
integralmente. 

Razão do veto: Impõe-se o veto ao artigo em 
epígrafe e seu parágrafo único, uma vez que êsses 
dispositivos infringem o que preceituam os 
parágrafos 1º e 2º do art. 67 da Constituição, 
cabendo, a êsse respeito, invocar as mesmas razões 
já apresentadas em relação aos arts. 67 a 72. 
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A disposição é, também, contrária aos 
interêsses nacionais pelo grave ônus que imporia 
aos cofres públicos, com a extensão do regime de 
remuneração. 

Por outro lado, cumpre frisar que a Lei nº 
3.756, de 20 de abril de 1960, concedeu aos 
servidores lotados nas Recebedorias Federais, uma 
percentagem sôbre a arrecadação, que poderá 
atingir a 100% do vencimento ou salário. 

O prevalecimento da norma viria ampliar 
excessivamente tais vantagens, bem como ensejar 
reivindicações de outras categorias de servidores 
lotados naqueles órgãos. 

Acresce, ainda, que seriam postergados os 
interêsses do serviço fiscal, pois, transformados em 
Fiscais do Impôsto do Sêlo todos os Oficiais 
Administrativos e Escriturários lotados nas 
Recebedorias, seriam retirados os funcionários que 
se incumbem da direção, chefia e outros misteres, 
alheios à fiscalização pròpriamente dita, a qual, por 
sua vez, não deve permitir que seus servidores 
sejam desviados para outras tarefas. 

Ademais, a fiscalização do Impôsto do Sêlo 
pela sua natureza, não pode, nem deve ser atribuída 
exclusivamente a determinada classe de 
funcionários. É, atualmente, normal e eficientemente 
exercida, externamente, pelos Agentes Fiscais do 
Impôsto de Consumo e de Renda, e, em relação aos 
papéis que lhes são submetidos, por oficiais 
públicos, pelos estabelecimentos bancários, pelos 
servidores públicos, de um modo geral, e até por 
particulares (denúncias) sem ônus para a Fazenda. 
Releva assinalar que os atuais Agentes  
Fiscais têm pela legislação em vigor, a atribuição de 
examinar a escrita comercial dos contribuintes, a 
qual, em tantos casos, é imprescindível à  
operação de eventuais sonegações e de cuja  
análise resulta a sua positivação exata. Òbviamente, 
essa atribuição exige lei expressa, para ser  
exercida, não se podendo cogitar dessa faculdade 
em simples regulamento, com grave risco 
 

dos embargos judiciais que os contribuintes 
poderiam oferecer, com razão. 

XV) No art. a expressão: “e o enquadramento 
relativo aos vendedores de selos, classificadores e 
auxiliares de classificadores aduaneiros. 

Razão do veto: A supressão dessa expressão 
se impõe, primeiro, porque foram vetados os arts. 67 
a 73; segundo, porque objetiva o aproveitamento dos 
Vendedores de Selos, de conformidade com a 
especifícação constante do Anexo I, Código CT-215 
também vetado, o que, além de contrariar os 
interêsses nacionais, visto acarretar imprevisível 
aumento de despesa, infringe o disposto no art. 67, § 
2º, da Constituição. 

A êsse respeito cabe acentuar que as próprias 
atribuições de Vendedores de Selos aconselham a 
manutenção do regime em vigor, pois se trata de 
atividade que melhor se enquadra no sistema de 
remuneração de acôrdo com a produção de venda, 
podendo ser cometida a pessoa ou entidades 
estranhas ao Serviço Público Federal. 

Incide, ainda, o veto sôbre partes dos Anexos 
I, II, IV e V, em face das razões expostas a seguir: 

 
Primeira 

 
Em decorrência de igual decisão adotada em 

relação a artigos e textos do projeto. 
 

NO ANEXO I 
 
“AF-310.16 – Classificador Aduaneiro de 1ª 

Categoria – Supervisão e execução. 
AF-311.12 – Auxiliar de Classificador 

Aduaneiro de 1ª Categoria. – Execução – 
Classificador Aduaneiro de 1ª Categoria. 

AF-312.15 – Classificador Aduaneiro de 2ª 
Categoria – Supervisão e Execução. 

AF-313.11 – Auxiliar de Classificador 
Aduaneiro de 2ª Categoria – Execução – 
Classificador Aduaneiro de 2ª Categoria. 
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AF-314.14 – Classificador Aduaneiro de 3ª 
Categoria – Execução. 

AF-315.10 – Auxiliar de Classificador de 3ª 
Categoria – Classificador Aduaneiro de 3ª Categoria. 

AP-316.13 – Classificador Aduaneiro de 4ª 
Categoria. 

AP-317.9 – Auxiliar de Classificador Aduaneiro 
de 4ª Categoria – Execução – Classificador 
Aduaneiro de 2ª Categoria. 

AP-319.18.C – Agente Fiscal de Impôsto do 
Sêlo C – Supervisão, fiscalização e inspeção. 

AF-319.16.B – Agente Fiscal do Impôsto do 
Sêlo B – Fiscalização e assessoramento. 

AF-319.14.A – Agente Fiscal do Impôsto do 
Sêlo A – Fiscalização e assessoramento. 

AF-320.13.B – Fiscal Auxiliar do Impôsto do Sêlo 
B – Fiscalização e execução. 

AF-320.11.A – Fiscal Auxiliar do Impôsto do 
Sêlo A – Fiscalização e execução. 

CT-215.12. C – Vendedor de Selos C – 
Execução. 

CT-215.10.B – Vendedor de Selos B – 
Execução. 

CT-215.8.A – Vendedor de Selos A – 
Execução. 

 
NO ANEXO IV 

 
Classe: Classificador Aduaneiro de 1ª 

Categoria. 
Código: AF-310. 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Despachantes Aduaneiros que se encontram 
no exercício de suas profissões nas Repartições 
Aduaneiras do Rio de Janeiro e Santos. 

Classe: Auxiliar de Classificador Aduaneiro de 
1ª Categoria. 

Código: AF-311. 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Ajudantes de Despachantes Aduaneiros que 
estejam na data desta lei, em pleno exercício de 
suas profissões por prazo superior a um ano, 
comprovado pelo registro próprio das Repartições 
Aduaneiras do Rio de Janeiro e Santos. 

Classe: Classificador Aduaneiro de 2ª 
Categoria. 

Código: AF-312. 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Despachantes Aduaneiros que se encontrem 
no exercício de suas profissões nas Repartições 
Aduaneiras de Pôrto Alegre, Recife, São Paulo e 
Belém. 

Classe: Auxiliar de Classificador Aduaneiro de 
2ª Categoria. 

Código: AF-313. 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Ajudantes de Despachantes que estejam, na 
data desta lei, em pleno exercício de suas profissões 
por prazo superior a um ano, comprovado pelo 
registro próprio das Repartições Aduaneiras de Pôrto 
Alegre, Salvador, Recife, São Paulo e Belém. 

Classe: Classificador Aduaneiro de 3ª 
Categoria. 

Código: AF-314. 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais despachantes Aduaneiros que se encontrem 
no exercício de suas profissões nas Repartições 
Aduaneiras de Manaus, Rio Grande, Paranaguá, 
Maceió, São Francisco do Sul, Florianópolis, São 
Luís, João Pessoa, Pelotas, Vitória e Niterói. 

Classe: Auxiliar de Classificador Aduaneiro de 
3ª Categoria. 

Código: AF-315. 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Ajudantes de Despachantes que estejam na 
data desta Lei, em pleno exercício de suas 
profissões pelo prazo superior a um ano, 
comprovado pelo registro próprio das Repartições de 
Manaus, Rio Grande, Paranaguá, Maceió, São 
Francisco do Sul, Florianópolis, São Luís, João 
Pessoa, Pelotas, Vitória e Niterói. 

Classe: Classificador Aduaneiro de 4ª 
Categoria. 

Código: AF-316. 
Obs. Nesta classe serão enquadrados  

os atuais Despachantes Aduaneiros que se 
encontrem no exercício de suas profissões  
nas Repartições Aduaneiras de Natal,  
Parnaíba, Aracaju, Santana do Livramento, 
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Uruguaiana, Corumbá, Jaguarão, Itajaí, Angra dos 
Reis (Mesa de Renda Alfandegada). 

Classe: Auxiliar de Classificador Aduaneiro de 
4ª Categoria. 

Código: AF-317. 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Ajudantes de Despachantes que estejam na 
data desta lei, em pleno exercício de suas  
profissões por prazo superior a um ano,  
comprovado pelo registro próprio das Repartições 
Aduaneiras de Natal, Parnaíba, Aracaju,  
Santana do Livramento, Uruguaiana, Corumbá, 
Jaguarão, Itajaí, Angra dos Reis (Mesa de Renda 
Alfandegada). 

Série de Classe: Agente Fiscal do Impôsto do 
Sêlo. 

Código AF-319. 
Classes A, B e C. 
Obs. Os atuais Oficiais Administrativos  

lotados na Recebedoria do Distrito Federal (Decreto-
lei nº 4.107 de 11 de fevereiro de 1942) e na 
Recebedoria Federal em São Paulo (Decreto nº 
21.974, de 17 de outubro de 1932) e os Auxiliares 
Administrativos. 

Série de Classes: Fiscal Auxiliar do Impôsto do 
Sêlo. 

Código: AF-320. 
Classes: A e B. 
Obs. Os atuais Escriturários lotados na 

Recebedoria do Distrito Federal (Decreto-lei nº 4.107 
de 11 de fevereiro de 1942) e na Recebedoria 
Federal de São Paulo (Decreto nº 21.974, de 17 de 
outubro de 1932). 

Série de Classes: Vendedor de Selos. 
Código: CT-215. 
Classes: A, B e C. 
Obs. Nesta série de classes serão enquadrados 

os vendedores de selos do D. C. T. que trabalham  
nos recintos das repartições (concessionárias do 
Serviço Público), designados para o exercício  
dessa atividade até 29 de dezembro de 1958,  
e que exerçam suas funções em cidades de mais de 
um milhão de habitantes, mais de quinhentos  
mil habitantes e menos de quinhentos mil habitantes, 
 

respectivamente, nas Classes C, B e A”. 
Na Série de Classes, Professor de Ensino 

Secundário. 
Código: EC-507. 
A expressão: 
“Obs. Na classe inicial desta série de Classes 

serão também enquadrados os atuais professôres 
horistas do Colégio Pedro II”. 

 
Segunda 

 
Em decorrência de inclusão de Séries de 

classes que acarretariam alteração de normas 
disciplinares de profissões definidas: 

 
NO ANEXO I 

 
“P-1401.14.B – Assistente de Estatística B – 

Supervisão, assessoramento e coordenação – 
Estatistica A”. 

P-1401.12.A – Assistente de Estatística A – 
Orientação, revisão e execução. 

P-1402.10.B – a expressão: No Código – 
“Assistente de”. 

“TC-502.18.B – Técnico de Economia e 
Finanças B – Supervisão, assessoramento e 
coordenação”. 

Código: AF-202 
TC-502.17.A – Técnico de Economia e 

Finanças A – Orientação, revisão e execução. 
 

NO ANEXO IV 
 
Na série de classes: Técnico de Contabilidade. 
Código: P-701 
As expressões: 
“Correntista – 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
Obs. Os que foram admitidos com a exigência 

do diploma de Guarda-Livros”. 
“Série de classes: Assistente de Estatística. 
Código: P-1.401. 
Classes: A e B 
Estatístico Auxiliar – F, G e H” 
“Série de Classes: Técnico de Economia e 

Finanças. 
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Código: TC-502 
Classes: A e B 
Técnico de Economia e Finanças – 29, 30 e 31 
Obs. Os que possuírem habilitação legal para 

o exercício da profissão de Economista. 
Técnico Auxiliar de Economia e Finanças – 24, 

25, 26, 27 e 28. 
Obs. Os que possuírem habilitação legal para 

o exercício da profissão de Economista. 
 

Terceira 
 
Em decorrência de enquadramento altamente 

inconveniente aos interêsses da Administração, com 
base apenas em locais de exercício de servidores, o 
que consubstanciaria uma nova figura jurídica – o 
direito de lotação. 

 
NO ANEXO I 

 
“AF-303.12.E Fiscal-Auxiliar do Impôsto de 

Renda – Execução – Agente Fiscal do Impôsto de 
Renda E. 

AP-303.11.D Fiscal-Auxiliar do Impôsto de 
Renda – Execução – Agente Fiscal do Impôsto de 
Renda D. 

AF-303.10.C Fiscal-Auxiliar do Impôsto de 
Renda – Execução – Agente Fiscal do Impôsto de 
Renda C. 

AF-303.9.B Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda 
– Execução – Agente Fiscal do Impôsto de Renda B. 

AP-303.8.A Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda 
– Execução – Agente Fiscal do Impôsto de Renda A” 

 
NO ANEXO IV 

 
Na Série de Classes: Agente Fiscal do 

Impôsto de Renda. 
As expressões: 
“Obs. Nesta série de classes serão  

também enquadrados os atuais Oficiais 
Administrativos e Auxiliares Administrativos lotados 
na Divisão do Impôsto de Renda, suas Delega- 
 

cias Regionais, Seccionais e Inspetorias”. 
“Série de Classes. Fiscal-Auxiliar do Impôsto 

de Renda. 
Código: AF-303 
Classe: E 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Escriturários lotados na Divisão do Impôsto de 
Renda e nas Delegacias Regionais, Seccionais e 
Inspetorias do Distrito Federal e Estado de São 
Paulo, até a data de 17 de setembro de 1959. 

Classe: Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda. 
Classe: D 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Escriturários lotados nas Delegacias 
Regionais, Seccionais e Inspetorias nos Estados de 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 
até a data de 17 de setembro de 1959. 

Classe: Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda. 
Classe: C 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais escriturários lotados nas Delegacias 
Regionais, Seccionais e Inspetorias nos Estados da 
Bahia, Paraná e Pernambuco, até a data de 17 de 
setembro de 1959. 

Classe: Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda. 
Classe: B 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Escriturários lotados nas Delegacias 
Regionais, Seccionais e Inspetorias nos Estados do 
Ceará, Pará e Santa Catarina, até a data de 17 de 
setembro de 1959. 

Classe: Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda. 
Classe: A 
Obs. Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Escriturários lotados nas Delegacias 
Regionais, Seccionais e Inspetorias nos Estados de 
Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Piauí, Sergipe e Territórios Federais até a 
data de 17 de setembro de 1959”. 
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Na Série de Classes: Postalista 
Código: CT-202 
Classes: A, B e C 
As expressões: 
“Obs. Na classe inicial desta série de classes 

serão também enquadrados os atuais auxiliares 
administrativos G do DCT”. 

 
Quarta 

 
Em decorrência de criação de séries de 

classes e indicação de acesso no sistema, que 
importariam em manter situações irregulares e 
indefinidas. 
 

NO ANEXO I 
 
“AF-318.12 Atendente Aduaneiro – Execução”. 
No código: 
AF-401.12.D a expressão – “Mestre A”. 
No código: 
A-403.12.D A expressão – “Mestre A”. 
No código: 
A-404.12.D a expressão – “Técnico de Artes 

Gráficas”. 
No código: 
A-405.12.D a expressão – “Mestre Compositor 

Mecânico”. 
Nos códigos: 
A-601.12.D 
A-602.12.D 
A-603.12.D 
A-604.10.B tôdas as expressões da coluna de 

acesso: – “Mestre A”. 
Nos códigos: 
A-801.12.D 
A-802.12.D 
A-803.12.D 
A-804.12.D 
A-901.10.B 
A-904.10.B 
A-1.102.12.D 
A-1.103.12.D 
A-1.104.12.D 
A-1.105.12.D Tôdas as expressões da coluna 

de acesso: – “Mestre A”. 
Nos códigos: 
A-1.301.12.D 
A-1.302.12.D 
A-1.303.12.D 

A-1.304.12.D 
A-1.305.12.D 
A-1.306.12.D tôdas as expressões da coluna 

de acesso: – “Mestre A”. 
No código: 
A-1.701.12.D a expressão: – “Mestre A”. 
Nos códigos: 
A-1703.12.D 
A-1705.12.D 
A-1707.12.D 
A-1706.12.D 
A-1709.12.D 
A-1711.10.B tôdas as expressões da coluna 

de acesso: – “Mestre A”. 
“A-1801.14.B – Mestre B Supervisão – 
A-1801.13.A – Mestre A – Orientação e 

revisão” – 
“CT-112.14.B – Inspetor de Reparação de 

Aeronaves B – Supervisão e Execução – 
CT-112.12.A – Inspetor de Reparação de 

Aeronaves A – Execução. 
CT-216.16.B – Inspetor de Correios e 

Telégrafos – Execução – 
CT-216.15. A – Inspetor de Correios e 

Telégrafos – Execução – 
“CT-217.14.B – Fiscal de Correspondência B – 

Execução – Inspetor de Correios e Telégrafos A. 
CT-217.13.A – Fiscal de Correspondência A – 

Execução 
CT-218.17.C – Técnico de Instalação e 

Conservação C – Orientação, revisão e 
assessoramento – 

CT-218.16. B – Técnico de Instalação e 
Conservação B – Execução. 

CT-218.15.A – Técnico de Instalação – 
Execução. 

EC-307.16.B – Executor de Textos B – 
Supervisão, Coordenação e Execução – 

EC-307.14.A – Executor de Textos A – 
Execução”. – 

No código: 
POL-402.18.B – a expressão – “Delegado de 

Polícia” 
“P-1207.16.C – Agente Técnico C – 

Planejamento, supervisão e contrôle intermediário de 
Serviços Técnicos de Grupos de Oficinas ou 
Grandes Unidades. 
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P-1207.14.B – Agente Técnico B – 
Planejamento, supervisão e contrôle de Oficina ou de 
Unidades Médias. 

P-1207.12.A – Agente Técnico A – 
Planejamento, supervisão e contrôle de pequenas 
Unidades”. 

 
NO ANEXO IV 

 
“Classe: Atendente Aduaneiro 
Código: AF-318 
Atendente Feminino: 20 
Obs: Lotados nas Alfândegas”. 
“Séries de Classes Inspetor de Correios e 

Telégrafos 
Código: CT-216 
Classes: A e B 
Obs. Nesta série de classes serão 

enquadrados os ocupantes das funções gratificadas 
de Inspetor de Correios e Telégrafos, designados 
para o exercício dessa função até 21 de agôsto de 
1959”. 

“Séries de Classes: Fiscal de Correspondência 
Código: CT-217 
Classes: A e B 
Obs. Nesta série de classes serão 

enquadrados os atuais fiscais de correspondência 
que se encontram no exercício dessa função até 21 
de agôsto de 1939”. 

“Séries de Classes: Técnico de Instalação e 
Conservação 

Código: CT-218 
Classes: A, B e C 
Técnico de Instalação e Conservação – K, L, 

M, N, e O”. 
“Séries de Classes: Executor de Textos 
Código: EC-307 
Classes: A e B 
Linotipistas – Ref. 26, 27, 28, 29, 30 e 31”. 
“Série de Classes: Agente Técnico 
Código: P-1207 
Classe: C 
Técnico Especializado – 28 e 29 
Obs. Dos Arsenais, Fábricas, Parques ou 

Indústrias dos Ministérios Militares. 
Mestres de Oficina – I a J. 

Obs. Dos Arsenais, Fábricas, Parques ou 
Indústrias dos Ministérios Militares. 

Mestre – 25 e 26 
Classe: B 
Técnico Especializado – 25, 26 e 27. 
Obs. Dos Arsenais, Fábricas, Parques ou 

Indústrias dos Ministérios Militares. 
Classe: A 
Técnico Especializado – 24. 
Obs. Dos Arsenais, Fábricas, Parques ou 

Indústrias dos Ministérios Militares. 
Mestre de Oficina – F, G e H. 
Obs. Dos Arsenais, Fábricas, Parques ou 

Indústrias dos Ministérios Militares. 
Mestre – 23 e 24. 
Obs. Dos Arsenais, Fábricas, Parques ou 

Indústrias dos Ministérios Militares. 
 

Quinta 
 
Em decorrência de injustificada elevação de 

níveis com objetivo apenas, de aumentar 
vencimentos acarretando prejudicial repercussão 
financeira, além de quebrar a hierarquia  
do sistema. 

 
NO ANEXO I 

 
“AF-304.18.E – Agente Fiscal do Impôsto 

Aduaneiro E – Chefia, conferência de mercadorias, 
supervisão, fiscalização e inspeção. 

AF-304.16.D – Agente Fiscal do Impôsto 
Aduaneiro D – Chefia, conferência de mercadorias, 
fiscalização, administração e assessoramento. 

AF-304.14.C – Agente Fiscal do Impôsto 
Aduaneiro C – Administração, fiscalização, execução 
e conferência interna nos armazéns”. 

“AF-306.18.D – Coletor D – Chefia de 
Coletoria 

AF – 306.17.C – Coletor C – Chefia de 
Coletoria”. 

“AF-307.14.C – Escrivão de Coletoria C – 
Execução em Coletoria”. 

“AF-308.11.C – Auxiliar de Coletoria C – 
Auxiliar de Execução”. 
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“A-605.10.B – Entalhador B – Supervisão e 
execução” 

“A-606.10.B – Lustrador B – Supervisão e 
execução”. 

“A-1602.7.B – Lubrificador B – Execução”. 
“CT-106.18.B – Assessor de Segurança Aérea 

B – Supervisão, assessoramento e coordenação”. 
“CT-107.15.C – Técnico de Segurança Aérea 

C – Inspeção, coordenação e orientação”. 
“CT-203.14.C – Carteiro C – Coordenação, 

execução e fiscalização”. 
“CT-204.9.B – Estafêta B – Execução. – 

Encarregado de Seções de linhas telegráficas”. 
“CT-213.10.C – Condutor de Malas C – 

Execução. 
CT-213.8.B – Condutor de Malas B – 

Execução”. 
“CT-401.12.C – Motorista C – Execução”. 
“CT-301.18.C – Preparador de Textos C – 

Supervisão, assessoramento e coordenação”. 
“EC-302.18.B – Documentarista B – 

Supervisão, Assessoramento e Coordenação”. 
“EC-305.18.C – Redator C – Supervisão, 

assessoramento e coordenação”. 
“EC-306.16.C – Revisor C – Supervisão, 

assessoramento e coordenação”. 
“EC-401.17.B – Inspetor de Ensino B – 

Supervisão, coordenação e execução”. 
“EC-601.18.B – Conservador de Museu B, 

Supervisão, Assessoramento e Coordenação”. 
“EC-601.14.B – Preparador de Museu B – 

Supervisão, assessoramento e execução”. 
“EC-603.10.B – Auxiliar de Museu A – Auxiliar 

de execução”.  
“EC-604.18.B – Conservador do Patrimônio 

Histórico e Artístico B – Supervisão, assessoramento 
e coordenação”. 

“EC-605.14. B – Auxiliar de Conservador do 
Patrimônio Histórico e Artístico B. – Auxiliar de 
execução”. 

“GL-302.11.B – Porteiro B – Auxiliar de Chefe 
de Portaria”. 

“GL-303.8.B – Auxiliar de Portaria B – Auxiliar 
de Execução”. 

“POL.101.18.B – Censor B – Execução”. 
“P-201.18.C – Assistente de Organização 

Rural C – Supervisão, assessoramento e 
coordenação”. 

“P-701.15.C – Técnico de Contabilidade B – 
Supervisão, coordenação e execução”. 

“P-901.17.C – Dactiloscopista – Supervisão, 
assessoramento e coordenação”. 

“P-1.203.16.C – Agrimensor C – Supervisão, 
coordenação e execução”. 

“P-1.204.15.C – Auxiliar de Engenheiro C – 
Supervisão, coordenação e execução”. 

“P-1.205.15.C – Condutor de Topografia – 
Supervisão, coordenação e execução”. 

“P-1.502.17.C – Inspetor de Indústria e 
Comércio C – Supervisão, assessoramento e 
coordenação”. 

“P-1.701.16.C – Assistente de Enfermagem C 
– Supervisão, assessoramento e coordenação”. 

“P-1.702.12.C – Auxiliar de Enfermagem C – 
Execução”. 

"P-1.708.14.C – Obstetriz C – Execução”. 
“P-1.708.12.B – Obstetriz B – Execução”. 
“P-1.901.14.C – Agente Social C – Supervisão, 

assessoramento e execução”. 
“P-2.101.18.E – Inspetor de Previdência B – 

Supervisão, assessoramento”. 
“P-2.104.18.B – Inspetor de Trabalho B – 

Supervisão, assessoramento”. 
“TC-1.101.18.B – Meteorologista B – 

Supervisão, assessoramento”. 
“TC-1.201.18.B – Enfermeiro B – Supervisão, 

assessoramento e coordenação”. 
“TC-1.301.18.B – Assistente Social B – 

Supervisão, assessoramento e coordenação”. 
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“TC-1.401.18.B – Estatístico B – Supervisão, 
assessoramento e coordenação”. 

 
Sexta 

 
Em decorrência do enquadramento direto de 

cargos e funções, que só poderá ser levado a efeito 
através de acurado estudo da Comissão de 
Classificação de Cargos, tendo em vista as 
atribuições, deveres e responsabilidades de cada um 
dos ocupantes, uma vez que as categorias a êles 
correspondentes são constituídas de várias 
profissões. 

 
NO ANEXO IV 

 
Na Série de classes: Assistente de 

Administração. 
Código: AF-602 
a expressão: 
“Assessor Técnico – 27, 28, 30 e 31” 
No Serviço: Artífice 
As expressões: 
“1 – Os ocupantes de cargos e funções 

compreendidas na relação acima serão 
enquadrados, na forma do Anexo I, no Grupo 
Ocupacional correspondente à atividade profissional 
que desempenhem: 

a) Os constantes do Grupo I, de acôrdo com o 
disposto no art. 20, item III, desta lei; 

b) Os do Grupo II, diretamente no nível 5; 
c) Os aprendizes, no nível I com exceção dos 

menores de 18 anos, que perceberão de acôrdo com 
o art. 62 desta lei. 

2 – Os ocupantes do Grupo III, da  
relação acima, serão enquadrados no Grupo 
Ocupacional – Mestrança, segundo a respectiva 
especialidade. 

 
Sétima 

 
Em decorrência de alterações que dariam 

lugar a enquadramentos privilegiados de  
grupos funcionais, e especificações pormenorizadas, 
que dissociariam partes do todo, com  
demasiada especificação das profissões 
 

e quebra da uniformidade que norteia o sistema de 
Classificação. 
 

NO ANEXO I 
 
Nos Códigos: 
AF-304.13.B 
AF-304.11.A 
As expressões: 
“Agente .......................................... de impôsto 
No Código: 
A-305.6 
A expressão: 
“................................................... de máquinas” 
“A-409.10.B – Paginador Pautador B – 

Execução” 
“A-409.8.A – Paginador Pautador – Execução” 
“A-1.106.12.D – Estampador D – Supervisão e 

execução – Mestre A”. 
“A-1.106.10.C – Estampador C – Execução”. 
A-1.106.9.B – Estampador B – Execução 
“A-1.106.8.A – Estampador A – Execução 
“A-1.307.12.D – Mecânico Repuchador D – 

Execução e Supervisão – Mestre A”. 
“A-1.307.10.C – Mecânico Repuchador C – 

Execução”. 
“A-1.307.9.B – Mecânico Repuchador B – 

Execução”. 
“A-1.307.8.A – Mecânico Repuchador A – 

Execução”. 
“A-1.308.12.D – Mecânico Fresista D – 

Supervisão e execução – Mestre A”. 
“A-1.308.10.C – Mecânico Fresista C – 

Execução”. 
“A-1.308.9.B – Mecânico Fresista B – 

Execução”. 
“A-1.308.8.A – Mecânico Fresista A – 

Execução”. 
“A-1.309.12.D – Torneiro Mecânico D – 

Supervisão e execução – Mestre A”. 
“A-1.309.1.C – Torneiro Mecânico C – 

Execução”. 
“A-1.309.9.B – Torneiro Mecânico B – 

Execução”. 
“A-1.309.8.A. – Torneiro Mecânico A – 

Execução”. 
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"A-1.310.12.D – Ajustador Mecânico D – 
Supervisão e execução – Mestre A” 

"A-1.310.10.C – Ajustador Mecânico C – 
Execução” 

"A-1310.9.B – Ajustador Mecânico B – 
Execução” 

"A-1.310.8.A – Ajustador Mecânico A – 
Execução” 

"A-1.311.12.D – Retificador Mecânico D – 
Supervisão e execução – Mestre A” 

"A-1.311.10.C – Retificador Mecânico C – 
Execução” 

"A-1.311.9.B – Retificador Mecânico B – 
Execução” 

"A-1.311.8 A – Retificador Mecânico A – 
Execução” 

"A-1.702.12.D – Chapeador D – Supervisão e 
execução – Mestre A” 

"A-1.702.10.0 – Chapeador C – Execução” 
"A-1.702.9. B – Chapeador B – Execução” 
"A-1.702.8. A – Chapeador A – Execução” 
No código: 
CT-108.5 – a expressão: "Técnico .................." 
Nos códigos: 
CT-110.18. B 
CT-110.17. A 
CT-111.15. C 
CT-111.14. B 
CT-111.12. A 
Tôdas as expressões: 
"............................................... de Aeronáutica" 

 
NO ANEXO IV 

 
Na série de Classes: OFICIAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 
Código: AF-201 
As expressões: 
"Dactilógrafos, padrão J do Quadro 

Permanente do Ministério da Fazenda. 
Obs. – Por fôrça de ação ordinária passada 

em julgado no Supremo Tribunal Federal". 
Na série de Classes: ESCRITURÁRIO 
Código: AF-203 
As expressões: 
"Guarda Sanitário – D, E, F, G e H 

Obs. – Os que ingressaram no Serviço Público 
mediante concurso". 

Na Classe: CORRENTISTA 
Código: AF-202 
As expressões: 
"Obs. – Excluídos os que possuírem diplomas 

de Contador ou Guarda-livros". 
Na série de Classes: 
Código: AF-304 
As expressões: 
"AGENTE ..... do Impôsto ................................" 
"Obs. – Os atuais funcionários ocupantes  

de cargos das carreiras de Oficial Administrativo  
dos Quadros Permanente e Suplementar do 
Ministério da Fazenda que estejam lotados nas 
repartições aduaneiras classificadas pelo Decreto  
nº 43.717, de 19 de maio de 1958, modificado  
pelo Decreto nº 46.121, de 26 de maio  
de 1959, serão enquadrados nesta série de  
classes. 

Auxiliar Administrativo – 24, 25, 26, 27 e 28 
Obs. – Lotados nas repartições aduaneiras". 
"Obs. – Os atuais funcionários ocupantes  

de cargos das carreiras de Escriturário dos  
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério  
da Fazenda que estejam lotados nas  
repartições aduaneiras classificadas pelo  
Decreto nº 43.717, de 19 de maio de 1959, 
modificado pelo Decreto nº 46.121, de 26 de maio  
de 1959, serão enquadrados nesta série de  
classes". 

No Código: CT-108 
A expressão: 
"Técnico ...........................................................” 
"Na série de Classes: ASSESSOR DE 

ELETRÔNICA 
Código: CT-110 
A expressão: 
" .............................................. de Aeronáutica" 
Na série de Classes: TÉCNICO DE 

ELETRÔNICA 
Código: CT-111 
A expressão: 
" .............................................. de Aeronáutica" 
"Série de Classes: INSPETOR DE 

REPARAÇÃO DE AERONAVES 
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Código: CT-112 
Classes: A e B 
Regra de enquadramento 
Art. 20 da Lei" 
Na série de Classes: TELEGRAFISTA 
Código: CT-207 
A expressão: 
"Obs – Os Rádio-Telegrafistas do Ministério  

da Aeronáutica terão acesso à série de classes de 
Assessor Telegráfico". 

Na série de Classes: PROFESSOR DE 
ENSINO ESPECIALIZADO. (I.B.C.I.N.E.S.S.A.M.) 

Código: EC-509 
A expressão: 
"Obs. – Na classe inicial desta série  

de Classes, serão enquadrados os atuais  
servidores do Instituto Nacional de Educação de 
Surdos do M.E.C. que exerçam as  
atividades do magistério para surdos, seja qual  
fôr a forma de investidura ou processo de  
admissão". 

Na série de Classes: GUARDA SANITÁRIO 
Código: GL-201 
A expressão: 
"Obs. – Excluídos os que ingressaram  

no Serviço Público mediante  
concurso". 

Na série de Classes: GUARDA 
Código: GK-203 
A expressão: 
"Obs. – Nesta série de classes, serão  

também, enquadrados, os atuais servidores  
que desempenham a função de Guarda  
do D.C.T., resguardando o direito de  
opção". 

Na série de Classes: DELINEADOR 
Código: P-1201 
A expressão: 
"Obs. – Os atuais servidores que exerçam a 

função de Preparadores de Trabalho serão 
enquadrados como Delineadores". 

Na série de Classes: TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO 

Código: P-1601 
As expressões: 

"Obs. – Com exclusão dos que possuírem 
diploma de médico" 

 
"Obs. – Com exclusão dos que possuírem 

diploma de médico" 
 
" .......................... excluídos os portadores de 

diploma de médico”. 
Na série de Classes: LABORATORISTA 
Código: P-1602 
A expressão: 
" ........................ e os portadores de diploma 

de médico". 
Na série de Classes: ASSISTENTE DE 

ENFERMAGEM 
Código: P-1701 
As expressões 
" ..................................... que satisfaça, um 

dos seguintes requisitos: a) comprovação de 
conclusão de curso no regime da Lei nº 775, de 6 de 
agosto de 1949; b) comprovação de ter exercido 
durante três anos direção, ensino ou inspeção em 
Escola de Enfermagem ou de Auxiliar de 
Enfermagem oficial ou reconhecida, ou chefia ou 
supervisão de enfermagem". 

" ...................................... que satisfaçam um 
dos seguintes requisitos: a) comprovação de 
conclusão de curso ou regime da Lei nº 775, de 6 de 
agosto de 1949; b) comprovação de ter exercido 
durante três anos direção, ensino ou inspeção em 
Escola de Enfermagem ou de Auxiliar de 
Enfermagem oficial ou reconhecida, ou chefia ou 
supervisão de, enfermagem". 

Na série de Classes: AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

Código: P-1702 
Classes: A, B e C 
A expressão: 
" ....................................................................... 
Na Classe C desta série de classes serão 

enquadrados os atuais Auxiliares de Enfermagem 
que possuam curso regular nas Escolas de Auxiliar 
de Enfermagem, de acôrdo com a legislação em 
vigor". 

Na série de Classes: CONTADOR 
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Código: TC-302 
As expressões: 
" ........................................................................ 
Correntista – 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 
Obs. – Os que foram admitidos com a 

exigência do diploma de Contador". 
Na série de Classes: MEDICO  
Código: TC-801 
As expressões: 
"Técnico de Laboratório – I, J, K,L e M 
Obs. – Os que possuírem diploma de  

Médico: 
Técnico de Laboratório – 19, 20, 21, 22, 23, 

24; 25, 28 e 27 
Obs. – Os que possuírem diploma de Médico". 
Na série de Classes: ENFERMEIRO 
Código: TC-1201 
As expressões: 
" ............................... que preencham um  

dos seguintes requisitos: a) comprovação de 
conclusão de curso no regime da Lei nº 775,  
de 8 de agôsto de 1949; b) comprovação  
de ter exercido durante três anos direção,  
ensino, ou inspeção em escola de enfermagem  
ou de auxiliar de enfermagem oficial ou  
reconhecida, ou chefia ou supervisão de 
enfermagem". 

" ........................................ que preencham  
um dos seguintes requisitos: a) comprovação  
de conclusão de curso no regime da Lei nº 775,  
de 8 de agôsto de 1949; b) comprovação  
de ter exercido durante três anos direção,  
ensino, ou inspeção em escola de enfermagem  
ou de auxiliar de enfermagem oficial ou  
reconhecida, ou chefia ou supervisão de  
enfermagem". 

 
Oitava 

 
Em decorrência de observações que,  

não obstante, terem constado da proposição  
original, se tornaram desnecessárias com a 
superveniência da Lei nº 2.193-54, que determinou  
o aproveitamento do pessoal das Em- 
 

prêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
 

NO ANEXO IV 
 

Na série de Classes: REDATOR 
Código: EC-305 
A expressão: 
"Obs. – Dá Superintendendo das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional". 
 

NO ANEXO V 
 

Neste anexo foram vetadas tôdas as 
expressões assim redigidas: 

"Obs. – Da Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio da União". 

"Obs. – Das Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio da União". 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
em parte, o projeto em causa, as quais tenho a honra 
de submeter à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Brasília, 12 de julho de 1960 – Juscelino 
Kubitschek. 

Dispõe sôbre a Classificação de Cargos do 
Serviço Civil do Poder Executivo, estabelece os 
vencimentos correspondentes, e dá outras 
providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS CARGOS 
 

Art. 1º Os Cargos do Serviço Civil do Poder 
Executivo obedecem à Classificação estabelecida 
na. presente lei. 

Art. 2º Os cargos podem ser de provimento 
efetivo ou de provimento em comissão. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, quando 
ocorrer necessidade imperiosa de serviço, o cargo 
efetivo poderá ser provido em caráter interino, pelo 
prazo máximo de um ano, enquanto não houver 
candidato habilitado em concurso. 
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Art. 3º Os cargos de provimento efetivo se 
dispõem em classes ou em séries de classes. 

Parágrafo único. As classes e séries de 
classes integram grupos ocupacionais e serviços, na 
conformidade do Anexo I. 

Art. 4º Para os efeitos desta lei: 
I. – Cargo é o conjunto de atribuições e 

responsabilidades cometidas a um funcionário, 
mantidas as características de criação por lei, 
denominação própria, número certo e pagamento 
pelos cofres da União. 

II – Classe é o agrupamento de cargos da 
mesma denominação e com iguais atribuições e 
responsabilidades. 

III – Série de classes é o conjunto de classes 
da mesma, natureza de trabalho, dispostas 
hieràrquicamente, de acordo com o grau de 
dificuldade das atribuições e nível de 
responsabilidades, e constituem a linha natural de 
promoção do funcionário. 

IV – Grupo ocupacional compreende séries de 
classes ou classes que dizem respeito a atividades 
profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza 
dos respectivos trabalhos ou ao ramo de 
conhecimentos aplicados no seu desempenho. 

V – Serviço é a justaposição de grupos 
ocupacionais, tendo em vista a identidade, a 
similaridade ou a conexidade das respectivas 
atividades profissionais. 

Art. 5º As classes distribuem-se pelos níveis 
de 1 (um) a 18 (dezoito), na forma do Anexo I, 
consideradas as atribuições e responsabilidades dos 
cargos que as compõem. 

Art. 6º As atribuições, responsabilidades e 
demais características pertinentes a cada classe 
serão específicadas em regulamento. 

Parágrafo único. As especificações de  
classe compreenderão, para cada classe,  
além de outros, os seguintes elementos: 
denominação, código, descrição sintética  
das atribuições e responsabilidades, exemplos 
típicos de tarefas, características  
especiais, qualificações exigidas, forma 
 

de recrutamento, linhas de promoção e de acesso. 
Art. 7º Os cargos de provimento em comissão, 

na forma do Anexo II, compreendem: 
I – Cargos de direção superior e intermediária; 
II – Cargos de outra natureza. 
§ 1º Os cargos de direção superior e direção 

intermediária são providos em comissão, mediante 
livre escolha do Presidente da República, os 
primeiros dentre pessoas que satisfaçam os 
requisitos gerais para investidura no serviço público, 
bem como possuam experiência administrativa e 
competência notória e, os segundos, dentre 
funcionários que tenham dado provas de sua 
eficiência e capacidade. 

§ 2º Os cargos em comissão de outra natureza 
são providos por livre escolha do Presidente da 
República, dentre pessoas qualificadas, que 
satisfaçam os requisitos gerais para investidura no 
serviço público. 

Art. 8º As atribuições e responsabilidades dos 
cargos em comissão serão definidas nas leis 
orgânicas ou nos regimentos das repartições 
respectivas. 

 
CAPÍTULO II 

 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
Art. 9º Além dos cargos de provimento efetivo 

e de provimento em comissão, haverá no serviço civil 
do Poder Executivo, funções gratificadas. 

Art. 10. A função gratificada atenderá: 
I – a encargos de, chefia, de assessoramento 

e de secretariados; e 
II – a outros determinados em Lei. 
Art. 11. A função gratificada não constitui 

emprêgo, mas vantagem acessória do vencimento, e 
não será criada pelo Poder Executivo sem que haja 
recurso orçamentário próprio e tenha sido prevista no 
regimento da repartição a que se destina. 

Art. 12. O Poder Executivo  
regulamentará a classificação das  
funções gratificadas com base, entre 
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outros, nos princípios de hierarquia funcional, 
analogia das funções, importância, vulto e 
complexidade das respectivas atribuições. 

Parágrafo único. Nesta regulamentação, 
deverá ser prevista também a correlação 
fundamental entre as atribuições do cargo efetivo de 
funcionário e da função gratificada para que fôr 
designado a exercer. 

Art. 13. A gratificação de função será 
calculada na base dos símbolos e valores constantes 
no item C do Anexo III. 

Parágrafo único. A importância da gratificação 
de função será igual à diferença entre o valor 
estabelecido para o símbolo respectivo e o 
vencimento do cargo efetivo exercido pelo 
funcionário. 

 
CAPÍTULO III 

 
DOS VENCIMENTOS 

 
Art. 14. O vencimento de cada classe está 

determinado no item A. do Anexo III. 
§ 1º E estabelecido para cada classe  

um vencimento-base inicial com aumentos  
periódicos consecutivos periódicos de efetivo 
exercício na classe, como consigna a  
progressão horizontal indicada no item A. do Anexo 
III. 

§ 2º O funcionário, quando nomeado, percebe 
o vencimento-base da classe. 

§ 3º A progressão horizontal é devida a partir 
do dia imediato àquele em que o funcionário 
completar o triênio. 

§ 4º Os períodos de licenças, previstos  
nos itens V e VI do art 88 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União e o de 
afastamento para servir em Sociedade de Economia 
Mista ou organismos internacionais não serão 
considerados para efeito de contagem de  
triênio. 

§ 5º O disposto no parágrafo anterior, na parte 
relativa ao afastamento para servir em Sociedade de 
Economia Mista, não se aplica ao Pessoal cedido 
pela União à Rêde Ferroviária Federal S/A, na forma 
 

da letra "d", do § 2º do artigo 15, da Lei nº 3.115, de 
16 de março de 1957. 

§ 6º O funcionário transferido não interrompe a 
contagem do triênio para habilitação à progressão 
horizontal. 

§ 7º A apuração de tempo de serviço, para 
efeito da progressão horizontal, regula-se pelo 
disposto no art. 79 da Lei número 1.711, de 28 de 
outubro de 1952. 

Art. 15. O vencimento dos cargos em 
comissão obedece à tabela de valores do item B do 
Anexo III. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DOS QUADROS 

 
Art. 16. Cada Ministério ou órgão subordinado 

diretamente ao Presidente da República possuirá 
seu próprio quadro de funcionários. 

§ 1º Os estabelecimentos industriais do 
Estado deverão ter quadros próprios e as repartições 
de atividades específicas poderão também possuí-
los. 

§ 2º Os Ministérios e, bem assim, as 
repartições de âmbito nacional poderão ter quadros 
desdobrados regionalmente ou discriminados por 
serviços. 

§ 3º As classes ou séries de classes privativas 
de determinados órgãos ou regiões serão previstas e 
indicadas com essas características. 

Art. 17. O quadro de pessoal em cada 
Ministério ou órgãos subordinados diretamente ao 
Presidente da República, compreenderá: 

I – Parte Permanente, integrada pelos cargos 
efetivos e pelos cargos em comissão. 

II – Parte Suplementar, integrada pelos cargos 
extintos. 

§ 1º A Parte Permanente reunirá os cargos 
que, considerados essenciais à administração, se 
destinam à realização de trabalhos continuados e 
indispensáveis ao desenvolvimento regular dos 
serviços públicos. 

§ 2º A Parte Suplementar, para  
efeito de assegurar a situação indi- 
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vidual dos respectivos ocupantes, agrupará cargos e 
funções que serão suprimidos automàticamente, à 
medida que vagarem, quando isolados ou de classes 
singulares, ou pelo de menor vencimento, feitas as 
promoções e melhorias, quando integrarem 
carreiras, séries funcionais, classes ou séries de 
classes. 

Art. 18. A lotação numérica das repartições e 
serviços completará as indicações de cada quadro e 
permanecerá sempre atualizada, quer nos órgão; 
centrais do pessoal quer nos órgãos subordinados. 

 
CAPÍTULO V 

 
DO ENQUADRAMENTO 

 
Art. 19. Esta lei abrange a situação dos atuais 

funcionários, dos extranumerários amparados pelos 
artigos 18 e 23 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias ou pela Lei nº 2.284, de 
9 de agôsto de 1954, pela Lei nº 3.483, de 8 de 
dezembro de 1958 e pelo art. 264, da Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 e dos demais 
extranumerários, ou pessoal a êles equiparado, os 
quais, com as ressalvas previstas na presente lei, 
passam para todos os efeitos à categoria de 
funcionários. 

Parágrafo único. Esta lei também se aplica aos 
servidores que, na forma da legislação vigente, 
integram quadros e tabelas suplementares extintas, 
na jurisdição dos Ministério. 

Art. 20. Para reajustar os cargos e funções 
existentes ao sistema de classificação instituído 
nesta lei, aplicam-se as seguintes regras de 
enquadramento: 

I – Enqudramento direto. 
A lista de enquadramento (Anexo IV) precisa a 

classe na qual será ajuntado cada cargo ou função 
existente, com o seu ocupante. 

II – Enquadramento específico. 
A lista de enquadramento (Anexo IV) indica a 

classe ou as classes nas quais serão ajustados os 
cargos é funções existentes, com seus ocu- 
 

pantes, e traça as regras específicas que deverão 
presidir ao processo de enquadramento. 

III – Enquadramento genérico. 
A lista de enquadramento (Anexo IV) indica, 

para as classes e cada série de classes, quais, 
genèricamente, os cargos e funções existentes que 
concorrem à classificação. 

§ 1º Far-se-á, o enquadramento passando os 
ocupantes dos cargos e funções, considerados  
em conjunto, por ordem decrescente de padrão  
e referência, a ocupar, de cima para baixo,  
as classes indicadas, observando-se os seguintes  
limites: 

I – Nas séries constituídas de duas classes, 
50% do total dos cargos da série constituirão a 
classe A, figurando os restantes na classe  
B. 

II – Nas séries de três classes, a inicial 
possuirá 45% do total dos cargos da série, a classe 
intermediária, 35% e a final, 20%. 

III – Nas séries de quatro classes, a 
distribuição dos cargos será de 40% para a  
classe inicial, 30% para a classe imediata, 20%  
para a seguinte e 10% para a classe mais  
elevada. 

§ 2º Em igualdade de condições terão 
preferência, respectivamente, na seguinte ordem  
de precedência, o funcionário, o extranumerário 
amparado pelos arts. 18 e 23 do Ato das  
Disposições Constitucionais Transitórias, pela Lei nº 
2.284, de 9 de agôsto de 1954, pela Lei nº 3.483,  
de 8 de dezembro de 1958 e pelo artigo 264,  
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e os  
demais extranumerários, ou pessoal a êles 
equiparado. 

Art. 21. Efetuando o enquadramento, ocupará 
o servidor a classe que fizer jus. 

§ 1º Para localizá-lo no vencimento-base ou 
referência adequada do respectivo nível, levar-se-á 
em conta: 

a) o vencimento ou salário percebido no cargo 
ou função, acrescido do abono de que trata a Lei na 
3.531, de 19 de janeiro de 1959. 
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b) as diferenças de vencimento ou salário que 
o servidor estiver percebendo em virtude de lei. 

§ 2º O total resultante determina a colocação 
do funcionário no vencimento-base ou na referência 
de valor igual ou superior mais próximo. 

§ 3º Se o total resultante fôr superior ao valor 
da referência VI, o funcionário será colocado nessa 
referência, ficando-lhe assegurada a diferença que 
houver. 

Art. 22. Extinguem-se com esta lei as atuais 
categorias de extranumerários, ou pessoal a êles 
equiparado, e desaparecem, de igual modo, os 
cargos e carreiras da organização vigente, na 
medida em que se processe a implantação do nôvo 
sistema de classificação. 

Parágrafo único. Os extranumerários 
contratados de nacionalidade estrangeira serão 
incluídos entre o pessoal especialista a que se refere 
o art. 26 desta lei, podendo a administração manter 
os contratos vigentes pelo respectivo prazo de 
validade ou, se não convier, rescindi-los. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DO PESSOAL TEMPORÁRIO E DE OBRAS 
 
Art. 23. O Serviço Civil do Poder Executivo 

será atendido: 
I – quando se trate de atividade permanente 

da administração, por funcionários; 
II – quando se trata de atividade transitória ou 

eventual: 
a) por pessoal temporário admitido à conta de 

dotação global, recurso próprio do serviço ou fundo 
especial criado em lei; 

b) por pessoal de obras admitido para 
realização de obras públicas, durante sua execução. 

Art. 24. O pessoal temporário e o pessoal de 
obras ficarão sujeitos ao regime de emprêgo previsto 
na Consolidação das Leis do Trabalho e na 
legislação vigente peculiar âquele regime de 
emprêgo. 

§ 1º O salário do pessoal temporário e do 
pessoal de obras deverá enquadrar-se dentro das 
condições regionais do mercado de trabalho e, na 
sua fixação, serão considerados os encargos e 
obrigações a desempenhar. 

§ 2º O chefe de repartição que destinar 
parcela de dotação global, de recurso próprio do 
serviço ou de fundo especial, a pagamento de 
pessoal, deverá submeter, anualmente, ao Ministro 
de Estado ou dirigente de órgão subordinado  
ao Presidente da República; o programa de 
aplicação de tais recursos, com os salários 
discriminados por categoria, não podendo êles 
exceder o vencimento-base do nível correspondente 
à classe de encargos e obrigações semelhantes ou 
equivalentes. 

§ 3º Aprovado o programa, a escala de salário, 
com a despesa prevista, será publicada no Diário 
Oficial e encaminhada, por cópia, ao Tribunal de 
Contas, ou suas Delegações, para exame e registro 
a posteriori da despesa que dêle decorrer. 

Art. 25. O Chefe da repartição deverá 
submeter à aprovação do Ministro de Estado, ou do 
dirigente de órgão subordinado ao Presidente da 
República, a tabela de salário do pessoal. 

Art. 26. Para o desempenho de atividade 
técnico-especializada, para cuja execução não 
disponha o serviço, de funcionário habilitado, poderá 
ser admitido especialista temporário, por prazo não 
excedente ao de um exercício financeiro, mediante 
Portaria do Ministro de Estado ou de dirigente  
de órgão subordinado ao Presidente da  
República. 

Parágrafo único. O ato de admissão, além de 
sujeito ás exigências regulamentares, ficará 
condicionado à apresentação de títulos 
comprobatórios de habilitação técnica ou 
especializada de candidato no Departamento 
Administrativo do Serviço Público e ao registro prévio 
no Tribunal de Contas. 

Art. 27. Ao pessoal de que tratam  
os arts. 23, item II, e 26 se 
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contará para efeito de aposentadoria, se nomeado 
funcionário, o tempo de serviço anteriormente 
prestado naquela qualidade. 

Art. 28. O pessoal de que tratam o item II do 
art. 23 e o art. 28 não poderá ser desviado para 
serviços diferentes daquele para que foi admitido, 
sob pena de ser o responsável por tal irregularidade 
demitido ou destituído do cargo ou encargo de 
direção ou chefia que esteja exercendo. 

 
CAPÍTULO VII 

 
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 29. Promoção é a elevação do funcionário 

pelos critérios de merecimento e antiguidade de 
classe, à classe superior dentro da mesma série de 
classes e será feita à razão de um têrço por 
antiguidade e dois terços por merecimento. 

Art. 30. Merecimento é a demonstração 
positiva pelo funcionário, durante sua permanência 
na classe, de pontualidade e assiduidade, de 
capacidade e eficiência, espírito de colaboração ética 
profissional e compreensão dos deveres e, bem 
assim, de qualificação para o desempenho das 
atribuições de classe superior. 

Parágrafo único. A promoção obedecerá 
sempre à ordem de classificação do funcionário na 
lista de merecimento. 

Art. 31. Será de 3 (três) anos de efetivo 
exercício na classe o interstício para concorrer à 
promoção, reduzindo-se para 2 (dois) quando não 
haja funcionário que conte aquêle tempo. 

Parágrafo único. Para efeito dêste artigo, 
computar-se-á o afastamento considerado de efetivo 
exercício pelo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. 

Art. 32. O funcionário promovido passará, na 
classe superior para a referência correspondente  
a em que se encontra na classe inferior,  
não se interrompendo, todavia, a conta- 
 

gem de tempo para a progressão horizontal, até 
atingir a referêncialimite (referência VI). 

Art. 33. As promoções serão processadas 
consoante as regras constantes da Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952 e da legislação vigente no 
que não colidirem com as disposições desta lei. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DO ACESSO 

 
Art. 34. O funcionário pode ter acesso, como 

indica o Anexo I, à classe de nível mais elevado, 
pertencente à série de classes afins, nas estritas 
linhas de correlação ali traçadas. 

§ 1º Os casos de acesso concorrente serão 
definidos e previstos no regulamento. 

§ 2º A nomeação por acesso recairá em 
funcionário que pertença à classe da mesma 
formação profissional, mas de escalão inferior, 
mediante reserva da metade das vagas, ficando a 
outra metade para ser provida por concurso  
público. 

§ 3º O funcionário nomeado por acesso 
perceberá na nova classe, o vencimento 
imediatamente superior ao da referência em que se 
encontrava, sem interromper a contagem de tempo 
de serviço para perfazer o triênio. 

§ 4º Será de três anos de efetivo exercício na 
classe o interstício para concorrer à nomeação por 
acesso, reduzindo-se para dois, quando não haja 
funcionário que possua aquele tempo. 

§ 5º A nomeação por acesso, além das 
exigências legais e das qualificações que couberem 
em cada caso, obedecerá a provas práticas que 
compreendam tarefas típicas relativas ao exercício 
do novo cargo e quando couber, à ordem de 
classificação em concurso de títulos que aprecie a 
experiência funcional, ressalvado para os atuais 
funcionários o disposto no art. 255 da Lei 1.711, de 
28 de outubro de 1952. 
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§ 6º. As comissões de concurso serão 
integradas por funcionários com mais de dez anos de 
serviço público federal, pertencentes às classes mais 
elevadas do grupo ocupacional respectivo. 

Art. 35. Os órgãos centrais de pessoal 
manterão as devidas anotações é confrontos sôbre 
os atos de nomeação, promoção é preenchimento de 
vagas ocorridas. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DOS ÓRGÃOS DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

 
Art. 36. Fica instituída, junto ao Departamento 

Administrativo do Serviço Público, a Comissão de 
Classificação de Cargos. 

Art. 37. Compete à Comissão de Classificação 
de Cargos: 

I – Velar pela observância e pela aplicação 
dos preceitos estatuídos nesta lei e na sua 
regulamentação; 

II – Estudar e coordenar, em caráter 
permanente, os meios de dar fiel execução ao 
sistema e propugnar pelo seu aperfeiçoamento; 

III – Examinar as reclamações e recursos que 
se suscitarem; 

IV – Promover a colaboração que fôr solicitada 
pelos órgãos públicos nos assuntos relacionados 
com as suas atribuições; e 

V – Colaborar com o Ministério Público e com 
os órgãos de defesa da União nas questões 
suscitadas perante a Justiça relativamente à 
aplicação desta lei. 

Art. 38. A Comissão de Classificação de 
Cargos, compõe-se de cinco membros, designados 
pelo Presidente da República, dentre funcionários 
civis da União, com mais de dez anos de serviço 
público federal e reconhecida experiência em 
assuntos administrativos ou jurídicos. 

§ 1º Os atos de designação indicarão o 
presidente e o vice-presidente. 

§ 2º O Diretor da Divisão de que trata o art. 39 
desta lei será um dos membros da Comissão. 

§ 3º O regimento será, elaborado pela 
Comissão e aprovado pelo Presidente da  
República. 

§ 4º Ressalvado o disposto no § 2º, os 
membros da Comissão serão designados para  
servir durante quatro anos, podendo ser 
reconduzidos. 

§ 5º As primeiras designações far-se-ão para 
período de um, dois, três e quatro anos. 

§ 6º A Comissão apresentará, no comêço de 
cada ano, ao Presidente da República, o relatório de 
seus trabalhos e dêle enviará cópias às Comissões 
de Serviço Público das duas Casas do Congresso 
Nacional. 

§ 7º Os membros da Comissão perceberão a 
gratificação de representação que fôr arbitrada pelo 
Presidente da República. 

Art. 39. Fica criada, no Departamento 
Administrativo do Serviço Público, a Divisão de 
Classificação de Cargos. 

Art. 40. Compete à Divisão de Classificação de 
Cargos: 

I – Orientar e rever a organização dos novos 
quadros do funcionalismo e as relações nominais de 
enquadramento; 

II – Realizar pesquisas sôbre atribuições e 
responsabilidades dos cargos e funções do serviço 
público federal, a fim de classificá-los ou reclassificá-
los dentro do sistema da lei; 

III – Realizar estudos sôbre padrões de 
vencimentos e gratificações dos cargos e funções do 
serviço, público federal, mantendo-os atualizados, 
tendo em vista as flutuações do custo de  
vida; 

IV – Levar a efeito pesquisas e investigações 
necessárias, à instrução e esclarecimento de 
processos submetidos à deliberação da Comissão de 
Classificação de Cargos; 

V – Realizar análise, e estudos nos Ministérios 
e órgãos subordinados ao Presidente da República 
indispensáveis aos esclarecimentos dos pedidos  
de criação, alteração extinção supressão ou 
transferência de cargos ou funções; 
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VI – Preparar as especificações de classes, 
mantendo-as atualizadas, e demais instruções e atos 
necessários à perfeita execução da presente lei; 

VII – Colaborar na elaboração e estudos da 
proposta orçamentária com relação às despesas 
com o custeio do pessoal civil do Poder Executivo. 

VIII – Fornecer aos órgãos competentes dados 
estatísticos relacionados com a classificação de 
cargos e vencimentos correspondentes ao Serviço 
Civil do Poder Executivo; 

IX – Estudar a lotação e relotação das 
repartições, propondo, quando necessário, a 
redistribuição de pessoal. 

Art. 41. Haverá em cada Ministério e órgão 
subordinado ao Presidente da República, nos 
serviços de pessoal respectivos, um órgão de 
classificação de cargos que funcionará em mútua e 
perfeita articulação técnica com a Divisão de que 
trata o art. 39 desta lei. 

Art. 42. Fica transformada em Divisão do 
Regime Jurídico do Pessoal a atual Divisão de 
Pessoal do Departamento Administrativo do Serviço 
Público. 

 
CAPÍTULO X 

 
DA READAPTAÇÃO 

 
Art. 43. Será readaptado o funcionário que 

venha exercendo, ininterruptamente, e por prazo 
superior a 2 (dois) anos, atribuições diversas das 
pertinentes à classe em que fôr enquadrado,  
ou haja exercido estas atribuições, até 21 de  
agôsto de 1959, por mais de 5 (cinco) anos  
ininterruptos. 

Parágrafo único. Ao funcionário fica 
assegurado o direito de optar pela situação 
decorrente do enquadramento, dentro do prazo de 
180 dias. 

Art. 44. Caberá a readaptação quando ficar 
expressamente comprovado que: 

I – o desvio de função adveio ou subsiste por 
necessidade absoluta do serviço. 

II – dura, pelo menos, há dois anos, sem 
interrupção; 

lII – a atividade foi ou está sendo exercida de 
modo permanente; 

IV – as atribuições do cargo ocupado são 
perfeitamente diversas, e não, apenas, comparáveis 
ou afins, variando sòmente de responsabilidade e de 
grau; 

V – o funcionário possui as necessárias 
aptidões e habilitações para o desempenho regular 
do novo cargo em que deva ser classificado. 

Art. 45. A readaptação será feita por decreto 
do Presidente da República, mediante transformação 
do cargo do funcionário, após pronunciamento da 
Comissão de Classificação de Cargos. 

Parágrafo único. A readaptação não acarretará 
redução de vencimentos. 

Art. 46. A readaptação produzirá efeitos a 
contar da data da publicação do decreto no Diário 
Oficial e não interromperá a contagem de tempo para 
perfazer o triênio. 

Art. 47. Após a implantação do novo sistema 
de classificação, respeitadas as exceções previstas 
nesta lei, será responsabilizado o Chefe de Serviço, 
sob pena de demissão, ou destituição da função, que 
conferir a qualquer servidor atribuição diversa da 
pertinente à classe a que pertence. Em caso algum 
poderá tal fato acarretar a reclassificação do 
funcionário ou sua readaptação; determinará apenas 
a correção da irregularidade, mediante retorno do 
funcionário às atribuições do seu cargo. 

Art. 48. É facultado aos servidores públicos 
reclamar à Comissão de Classificação de Cargos, no 
prazo de cento e vinte (120) dias, contra sua 
classificação ou enquadramento, feitos em contrário 
ao determinado nesta lei. 

Parágrafo único. Das decisões da  
Comissão de Classificação de Cargos  
caberá recurso para o Presidente da 
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República, no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação das conclusões no Diário Oficial. 
 

CAPÍTULO XI 
 

DO TEMPO INTEGRAL 
 
Art. 49. O funcionário que exercer atividades 

técnico-científicas, de magistério ou pesquisa, 
satisfeitas as exigências regulamentares, poderá 
optar pelo regime de tempo integral. 

§ 1º O regime de trabalho de que trata êste 
artigo é incompatível com o exercício cumulativo de 
cargos, empregos ou funções, bem como de 
qualquer outra atividade pública ou privada. 

§ 2º Não se incluem na incompatibilidade 
prevista no parágrafo anterior as atividades que, sem 
caráter de emprêgo, se destinem à difusão e 
aplicação de idéias e conhecimentos; a prestação de 
assistência a outros serviços visando à aplicação de 
conhecimentos científicos, quando solicitados 
através da direção da repartição a que pertence o 
servidor. 

§ 3º O servidor que optar pelo regime de 
tempo integral assinará termo de compromisso, em 
que declare vincular-se ao regime e cumprir as 
condições inerentes ao mesmo, fazendo jus aos 
benefícios do regime enquanto nêle permanecer, 
ressalvada a hipótese de aposentadoria. 

Art. 50. O servidor em regime de tempo 
integral perceberá uma gratificação sob forma de 
acréscimo proporcional ao nível de vencimento do 
seu cargo, calculada de acôrdo com o tempo de 
efetivo exercício nesse regime, na forma da seguinte 
tabela: 

 
Até 10 anos................................................... 75% 
Mais de 10 até 20 anos................................. 100% 
Mais de 20 anos............................................ 125% 

 
Art. 51. O servidor que, para optar pelo regime 

de tempo integral, fôr obrigado a desacumular, terá, 
 

como gratificação, importância não inferior à do 
vencimento do cargo desacumulado. 

Art. 52. A gratificação de tempo integral, para 
efeito de cálculos de proventos, incorpora-se ao 
vencimento após 5 (cinco) anos de efetivo exercício 
nesse regime, encontrando-se o servidor no ato da 
aposentadoria, a êle vinculado. 

 
CAPÍTULO XII 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 53. Serão preenchidas por concursos de 

provas e títulos: 
a) as vagas da classe inicial ou singular, para 

cujo provimento não se tenha estabelecido o regime 
de nomeação mediante acesso; 

b) metade das vagas de classes 
compreendidas no regime de acesso. 

Art. 54. Independe de posse o provimento de 
cargo por promoção ou acesso. 

Art. 55. Os Ministérios, órgãos diretamente 
subordinados ao Presidente da República, 
autarquias, entidades paraestatais, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto 
Brasileiro do Café, bem como Serviços Portuários e 
Marítimos administrados pela União, sob forma 
autárquica, sempre que necessário e havendo vaga 
inicial a preencher, solicitarão do Departamento 
Administrativo do Serviço Público indicação de 
candidatos habilitados em concurso, obedecida, 
rigorosamente, a ordem de classificação. 

Art. 56. O Quadro do Pessoal das autarquias, 
entidades paraestatais, Caixas Econômicas 
Federais, Conselho Superior das Caixas 
Econômicas, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, Instituto Brasileiro do Café, bem como 
das ferrovias, serviços portuários e marítimos, 
administrados pela União, sob forma autárquica, 
será aprovado por decreto do Presidente da 
República, observadas as normas e o sis- 
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tema de classificação de cargos constantes da 
presente lei, e ressalvadas as peculiaridades da 
administração de pessoal de cada uma das 
entidades citadas. 

§ 1º Os níveis de vencimentos e salários não 
ultrapassarão os valores correspondentes no Serviço 
Civil do Poder Executivo, confrontados os cargos e 
categorias de atribuições semelhantes ou idênticas. 

§ 2º A despesa com o pessoal dos Serviços 
Marítimos e Portuários administrados pela União, 
sob regime autárquico, correrá à conta dessas 
entidades com a suplementação ocasional da verba 
própria pela União, quando, em determinado 
exercício financeiro, ocorrer insuficiência da receita 
da entidade. 

Art. 57. O provimento de cargos de magistério 
continua regulado pela legislação específica. 

Art. 58. Os quadros e tabelas anexos fazem 
parte integrante desta lei. 

Art. 59. Os cursos de Administração instituídos 
pelo Decreto-lei nº 2.894, de 21 de novembro de 
1940, ficam incorporados à Escola de Serviço 
Público do Departamento Administrativo do Serviço 
Público. 

Art. 60. Os funcionários que, por fôrça da Lei 
nº 1.741, de 22 de novembro de 1952, tiverem 
assegurados vencimentos de cargos em comissão, 
ficarão enquadrados nos novos símbolos 
correspondentes à denominação dêsses cargos e 
agregados aos respectivos quadros, considerando-
se vagos automàticamente, para efeito de 
provimento, os cargos efetivos de que são titulares. 

Art. 61. O sistema de classificação previsto 
nesta lei não se aplica à carreira de Diplomata, aos 
cargos isolados de Cônsul Privativo e de Ministro para 
Assuntos Econômicos e aos servidores, do Poder 
Executivo, de que tratam as Leis nº 3.414, exceto o 
item II do Art. 14, de 20 de junho de 1958, 3.205,  
de 15 de julho de 1957, e 403, de 24 de setem- 
 

bro de 1948, os quais continuarão regidos pela 
respectiva legislação específica. 

Art. 62. Os ocupantes de cargos classificados 
no nível 1 (um) menores de dezoito anos perceberão 
a metade do correspondente vencimento-base. 

Art. 63. As vantagens financeiras constantes 
desta Lei são extensivas aos servidores inativos, de 
acôrdo com a Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 
1955. 

 
CAPÍTULO XIII 

 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 
Art. 64. Fica incorporado aos valores dos 

atuais padrões, referências e símbolos de 
vencimento, salário e função gratificada dos 
servidores civis do Poder Executivo da União e dos 
Territórios, o abono de que trata a Lei nº 3.531, de 
19 de janeiro de 1959. 

Art. 65. Nenhum servidor civil, inclusive 
pessoal pago à conta de dotações globais, poderá 
perceber vencimentos, remunerações, salário 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 aos níveis de retribuição 
dêsse pessoal, proceder-se-á ao ajustamento dos 
níveis, nas regiões em que se verificar diferença, 
mediante gratificação a ser regulada pelo Poder 
Executivo. 

Art. 66. Os ocupantes de cargos de direção 
abrangidos pelo art. 7º da Lei nº 2.188, de 3 de 
março de 1954, que ainda se encontrem em 
atividade na data da presente lei, terão os 
vencimentos fixados para os cargos em comissão 
que lhes forem correspondentes. 

Art. 67. Passam a ser arrecadadas em favor da 
União as comissões de que tratam os Decretos-leis ns. 
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4.014, de 13 de janeiro de 1942, 9.832, de 11 de 
setembro de 1946, e Lei nº 2.879, de 21 de setembro 
de 1956. 

Parágrafo único. A taxa da Tabela A do artigo 
42 da Lei nº 2.879, de 21 de setembro de 1956, 
fixada em 2% não poderá exceder a Cr$ 10.000,00 
nem ser inferior a Cr$ 200,00. 

Art. 68. Ficam asseguradas, no cálculo da 
remuneração dos Classificadores Aduaneiros e 
Auxiliares de Classificadores Aduaneiros, as 
comissões constantes das tabelas do artigo 42 do 
Decreto-lei nº 4.014, de 13 de janeiro de 1942, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 9.832, 
de 11 de setembro de 1946, e Lei nº 2.879, de 21 de 
setembro de 1956. 

Parágrafo único. A participação de que trata 
êste artigo será calculada para cada repartição 
aduaneira, em 60% (sessenta por cento) para os 
Classificadores Aduaneiros e 40% (quarenta por 
cento) para os Auxiliares de Classificadores 
Aduaneiros estabelecidos, para o cálculo mensal em 
cada repartição, os seguintes limites máximos: 

 
1ª Categoria..................................... 15.000.000,00 
2ª Categoria..................................... 3.500.000,00 
3ª Categoria..................................... 1.500.000,00 
4ª Categoria..................................... 100.000,00 

 
Art. 69. As exigências de acesso previstas no art. 

34 desta lei não se aplicam aos atuais Ajudantes de 
Despachantes Aduaneiros, encachados como Auxiliares 
de Classificadores Aduaneiros, desde que tenham sido 
aprovados em concurso para Despachante Aduaneiro. 

Art. 70. As classes de Auxiliar de Classificador 
Aduaneiro serão, nas respectivas categorias, 
reduzidas até igualarem-se, em número de 
ocupantes, às de Classificador Aduaneiro, extintos 
os cargos à medida que vagarem. 

Art. 71. Aos Classificadores e Auxiliares de 
Classificadores Aduaneiros fica assegurada a 
contagem de tempo de serviço; a partir das 
 

respectivas nomeações nesses cargos. 
Art. 72. Ficam extintos a profissão e os cargos 

de Despachantes Aduaneiros e Ajudantes de 
Despachantes Aduaneiros, criados na legislação 
vigente, que, para êste efeito, fica revogada. 

Art. 73. Os Fiscais Auxiliares de Impostos 
Internos, do Ministério da Fazenda, ficam sujeitos 
ao regime de remuneração, nos têrmos da 
legislação vigente, cujas razões percentuais serão 
fixadas pelo Poder Executivo, de acôrdo, no que 
couber, com as normas estabelecidas pela 
alteração 13 da Lei nº 3.520, de 30 de dezembro 
de 1958. 

Art. 74. Os funcionários do nível universitário 
ocupantes de cargos para cujo ingresso ou 
desempenho seja exigido diploma de curso 
superior, perceberão uma gratificação especial 
sôbre os respectivos vencimentos, nas seguintes 
bases: 

a) os de curso universitário de duração igual 
ou superior a 5 (cinco) anos – 25%; 

b) os de curso universitário de duração de 4 
(quatro) anos – 20%; 

c) os de curso universitário de duração de 3 
(três) anos – 15%; 

d) os de curso universitário de duração de 2 
(dois) anos – 10%. 

§ 1º Será computado para efeito de duração 
de curso universitário de que tratam as alíneas a, b, 
c e d dêste artigo o período de cursos de 
especialização realizados obrigatòriamente em razão 
de dispositivos legais. 

§ 2º A gratificação de que trata êste artigo será 
computada para os efeitos do artigo 180 da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 75. Os vencimentos dos professôres 
catedráticos de Escolas ou Faculdades de ensino 
superior e os dos delegados de polícia são fixados, 
respectivamente, em Cr$ 40.000,00 (quarenta mil 
cruzeiros) e Cr$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
cruzeiros) mensais. 
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CAPÍTULO XIV 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 76. Os Servidores da União, cedidos à 

Rêde Ferroviária Federal S/A, pela lei nº 3.115, de 
16 de março de 1957, serão classificados na forma 
dos Anexos VII e VIII desta lei, os que exercerem 
ocupações tipicamente ferroviárias, e na forma da 
classificação geral, os demais. 

Art. 77. Os servidores horistas do Colégio 
Pedro II, que tenham sido admitidos como "Auxiliar", 
por exigência do ensino, até 21 de agôsto de 1959 
serão absorvidos nos quadros do funcionalismo 
constantes desta lei, de conformidade com as 
respectivas atribuições. 

Art. 78. As condições de pagamento das 
gratificações de que tratam os itens V, VI, VII e IX do 
Art. 145 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
serão fixadas em lei. 

Parágrafo único. Dentro em seis meses, 
contados da publicação desta lei, o Poder Executivo 
enviará ao Congresso Nacional projeto de lei 
regulando a concessão das gratificações de que trata 
êste artigo, resguardadas as concessões já 
regulamentadas na legislação vigente. 

Art. 79. As despesas com pessoal continuarão 
a ser atendidas pelas atuais dotações, até que o 
nôvo sistema se traduza na discriminação 
orçamentária. 

Art. 80. Não se fará nomeação por acesso a 
que se refere o art. 34, § 2º desta lei, enquanto 
houver candidatos habilitados em concurso ou prova 
de habilitação com prazo da vigência não prescrito e 
considerado válidos para ingresso na classe ou série 
de classes correspondente. 

Parágrafo único. Êste dispositivo só é aplicável 
às classes e séries de classes para as quais se está 
instituindo nesta lei, pela primeira vez, o sistema de 
provimento mediante acesso. 

Art. 81. Os cargos e funções do Serviço Civil 
do Poder Executivo, que não constem dos diversos 
Anexos desta lei, são considerados, para fins de 
enquadramento, como relacionados no Anexo V. 

Art. 82. Até que sejam ajustadas ao sistema 
previsto nesta lei, ficam mantidas as atuais funções 
gratificadas. 

Art. 83. O Poder Executivo, dentro de 120 
(cento e vinte) dias a contar da vigência desta lei, 
baixará os atos regulamentares necessários à sua 
execução. 

Art. 84. A Divisão e a Comissão de 
Classificação de Cargos serão instaladas até trinta 
(30) dias, a contar da publicação desta lei. 

Art. 85. O órgão de pessoal competente 
apostilará os títulos dos servidores atingidos por esta 
lei. 

Art. 86. Na promoção ou nomeação por acesso 
contar-se-á, para efeito de interstício, o tempo de 
efetivo exercício na função ou cargo enquadrado, 
ainda que se trate de enquadramento futuro. 

Art. 87. O Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional, dentro em dois anos, contados 
da vigência desta lei, a organização definitiva dos 
quadros do funcionalismo de que trata o Capítulo IV 
desta lei. 

Parágrafo único. Até a aprovação dos novos 
quadros a que se refere êste artigo, só poderá haver 
provimento, de qualquer espécie, de cargo cuja 
vacância se verifique na vigência desta lei. 

Art. 88. A implantação definitiva do sistema de 
classificação, estabelecido no Capítulo I, e a 
execução das medidas previstas nos Capítulos II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII desta lei, entrarão em 
vigor em 1º de julho de 1960. 

Art. 89. Ficam extintas as Comissões de que 
trata o § 3º do artigo 2º da Lei IV 2.284, de 9 de 
agôsto de 1954, passando as respectivas atribuições 
a ser desempenhadas pela Divisão de Classificação 
de cargos, criada pelo art. 39 desta lei. 
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Art. 90. O extranumerário mensalista 
denominado "Trabalhador" que tenha sido admitido 
anteriormente para exercer a função de Servente 
será enquadrado na classe de Servente. 

Art. 91. É fixado em Cr$ 500,00 (quinhentos 
cruzeiros) o salário-família de que trata a Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 92. É incorporado aos vencimentos dos 
Servidores Civis, em geral, o abono concedido pela 
Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959. 

Art. 93. É incorporado ao vencimento dos 
Magistrados o abono de que trata a Lei nº 3.531, de 
19 de janeiro de 1958, e concedido aos mesmos um 
abono de 20% (vinte por cento) até que lei especial 
fixe os seus vencimentos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
estende-se aos ocupantes da carreira de Diplomata, 
de cargos isolados de Cônsul Privativo e de Ministro 
para Assuntos Econômicos. 

Art. 94. Os atuais Operadores Especializados 
do Ministério da Aeronáutica habilitados através de 
prova do Departamento Administrativo do Serviço 
Público e que, em virtude do Decreto nº 27.491, de 
22 de novembro de 1959, passaram à condição de 
Operadores, serão enquadrados na Série de Classes 
de Técnico de Mecanização. 

Art. 95. Os atuais Oficiais Administrativos e 
Escriturários lotados nas Recebedorias Federais se 
classificam, respectivamente, nas Séries de Agente 
Fiscal do Impôsto do Sêlo, e de Fiscal Auxiliar do 
Imposto do Sêlo, facultado o direito de opção no 
prazo de noventa (90) dias. 

Parágrafo único. As atribuições dos Agentes 
Fiscais e dos Fincais Auxiliares do Imposto do Sêlo 
serão definidas em decreto do Poder Executivo, no 
prazo de sessenta (60) dias, assegurando-se-lhes o 
regime de remuneração nos têrmos da Legislação 
pertinente aos Agentes Fiscais do Impôsto de 
Consumo; Agentes Fiscais do Impôsto de Renda e 
Fiscais Auxiliares de Impostos Internos. 

Art. 96. Os quadros do pessoal dos Territórios 
serão aprovados por decreto do Presidente da 
República, observadas as normas e o sistema de 
classificação de cargos desta lei. 

Art. 97. O disposto no Art. 74 desta lei e o 
enquadramento relativo aos vendedores de selos, 
classificadores e auxiliares de classificadores 
aduaneiros vigorarão a partir de 1º de janeiro de 
1961. 

Art. 98. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 



ANEXO I 
 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 
 

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO, ESCRITÓRIO E FISCO 
 

Grupo Ocupacional: AF – 100 – ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    

AF-101.16.B Almoxarife B Chefia de Almoxarifado ––––– 
AF-101.14.A Almoxarife A Chefia de Almoxarifado ––––– 
AF-102.10.B Armazenista B Encarregado de depósito ou armazém e 

execução 
Almoxarife A e Assistente Comercial A 

AF-102.  8.A Armazenista A Execução ––––– 
AF-103.16.C Assistente Comercial C Supervisão, assessoramento e coordenação Técnico de Administração A 
AF-103.14.B Assistente Comercial B Orientação, revisão e execução ––––– 
AF-103.12.A Assistente Comercial A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: AF– 200 – ADMINISTRATIVO 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
AF-201.16.C Oficial de Administração C Supervisão, assessoramento e coordenação Técnico de Administração A e Assessor 

Postai telegráfico 
AF-201.14.B Oficial de Administração B Orientação, revisão e execução ––––– 
AF-201.12.A Oficial de Administração A Execução ––––– 
AF-202.10.B Escriturário B Execução Oficial de Administração A 
AF-202.  8.A Escriturário A Execução ––––– 
AF-203.  7 Correntista Execução Armazenista A 
AF-204.  7 Escrevente-Dactilógrafo Auxiliar de execução Escriturário A, e Arquivista A 
 



Grupo Ocupacional: AF – 300 – FISCO 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    

AF-301.18.E Agente Fiscal do Impôsto de Consumo E Fiscalização em circunscrição de 1ª categoria ––––– 
AF-301.17.D Agente Fiscal do Impôsto de Consumo D Fiscalização em circunscrição de 2ª categoria ––––– 
AF-301.16.C Agente Fiscal do Impôsto de Consumo C Fiscalização em circunscrição de 3ª categoria ––––– 
AF-301.15.B Agente Fiscal do Impôsto de Consumo B Fiscalização em circunscrição de 4ªcategoria ––––– 
AF-301.14.A Agente Fiscal do Impôsto de Consumo A Fiscalização em circunscrição de 5ª categoria ––––– 
AF-302.18.E Agente Fiscal do Impôsto de Renda E Fiscalização em circunscrição de 1ª categoria ––––– 
AF-302.17.D Agente Fiscal do Impôsto de Renda D Fiscalização em circunscrição de 2ª categoria ––––– 
AF-302.16.C Agente Fiscal do Impôsto de Renda C Fiscalização em circunscrição de 3ª categoria ––––– 
AF-302.15.B Agente Fiscal do Impôsto de Renda B Fiscalização em circunscrição de 4ª categoria ––––– 
AF-302.14.A Agente Fiscal do Impôsto de Renda A Fiscalização em circunscrição de 5ª categoria ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    

AF-303.12.E Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda E Execução Ag. Fiscal do Impôsto de Renda E 
AF-303.11.D Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda D Execução Ag. Fiscal do Impôsto de Renda D 
AF-303.10.C Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda C Execução Ag. Fiscal do Impôsto de Renda C 
AF-303.  9.B Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda B Execução Ag. Fiscal do Impôsto de Renda B 
AP-303.  8.A Fiscal-Auxiliar do Impôsto de Renda A Execução Ag. Fiscal do Impôsto de Renda A 
AF-304.18.E Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro E Chefia, conferência de mercadorias, 

supervisão, fiscalização e inspeção. ––––– 
AF-304.16.D Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro D Chefia, conferência de mercadorias, 

fiscalização administração e assessoramento ––––– 
AF-304.14.C Agente Piscai do Impôsto Aduaneiro C Administração, fiscalização, execução e 

conferência interna nos armazéns ––––– 
AF-304.13.B Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro B Administração, fiscalização, execução e 

conferência interna nos armazéns ––––– 
AF-304.11.A Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro A Administração, fiscalização, execução e 

conferência interna nos armazéns ––––– 
AF-305.13 Fiscal Auxiliar de impostos internos Fiscalização e execução Agente Fiscal do Impôsto de Consumo A 
AF-306.18.D Coletor D Chefia de Coletoria ––––– 
AF-306.17.C Coletor C Chefia de Coletoria ––––– 
AF-306.16.B Coletor B Chefia de Coletoria ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    

AF-306.15.A Coletor A Chefia de Coletoria ––––– 
AF-307.14.C Escrivão de Coletoria C Execução em Coletoria Coletor A 
AF-307.13.B Escrivão de Coletoria B Execução em Coletoria ––––– 
AF-307.12.A Escrivão de Coletoria A Execução em Coletoria ––––– 
AF-308.11.C Auxiliar de Coletoria C Auxiliar de Execução Escrivão de Coletoria A 
AF-308.  9.B Auxiliar de Coletoria B Auxiliar de Execução ––––– 
AP-308.  8.A Auxiliar de Coletoria A Auxiliar de Execução ––––– 
AF-309.  9 Guarda Aduaneiro Vigilância guarda e policiamento de fronteiras ––––– 
AF-310.16 Classificador Aduaneiro de 1ª Categoria Supervisão e execução ––––– 
AF-311.12 Auxiliar de Classificador Aduaneiro de 1ª 

Categoria 
Execução Classificador Aduaneiro de 1ª Categoria 

AF-312.15 Classificador Aduaneiro de 2ª Categoria Supervisão e execução ––––– 
AF-313.11 Auxiliar de Classificador Aduaneiro de 2ª 

Categoria 
Execução Classificador Aduaneiro de 2ª Categoria 

AF-314.14 Classificador Aduaneiro de 3ª Categoria Supervisão e execução ––––– 
AF-315.10 Auxiliar de Classificador Aduaneiro de 3ª 

Categoria 
Execução Classificador Aduaneiro de 3ª Categoria 

AF-316.13 Classificador Aduaneiro de 4ª Categoria Supervisão e execução ––––– 
AF-317.  9 Auxiliar de Classificador Aduaneiro de 4ª 

Categoria 
Execução Classificador Aduaneiro de 4ª Categoria 

AF-318.12 Atendente Aduaneiro Execução ––––– 
AF-319.18.C Agente Fiscal do Impôsto do Sêlo C Supervisão, fiscalização e inspeção ––––– 
AF-319.16.B Agente Fiscal do Impôsto do Sêlo B Fiscalização e assessoramento ––––– 
AF-319.14.A Agente Fiscal do Impôsto do Sêlo A Fiscalização e assessoramento ––––– 
AF-320.13.B Fiscal Auxiliar do Impôsto do Sêlo B Fiscalização e execução ––––– 
AF-320.11.A Fiscal Auxiliar do Impôsto do Sêlo A Fiscalização e execução ––––– 
 



Grupo Ocupacional: AF – 400 – MECANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    

AF-401.16.B Técnico de Mecanização B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
AF-401.14.A Técnico de Mecanização A Orientação, revisão e execução ––––– 
AF-503.  9.B Técnico Auxiliar de Mecanização B Execução Técnico de Mecanização A 
AF-402.  9.A Técnico Auxiliar de Mecanização A Auxiliar de execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: AF – 500 – SECRETARIADO 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
AF-501.14 Taquígrafo Execução ––––– 
AF-502.11 Estenodactilógrafo Execução Taquígrafo 
AF-503.  9.E Dactilógrafo B Execução Oficial de Administração A, e 

Estenodactilógrafo 
AF-503.  7.A Dactilógrafo A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: AF – 600 – TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
AF-601.18.B Técnico de Administração B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
AF-601.17.A Técnico de Administração A Orientação, revisão e execução ––––– 
AF-602.16.B Assistente de Administração B Supervisão, assessoramento e coordenação Técnico de Administração A 
AF-602.14.A Assistente de Administração A Orientação, revisão e execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: AF – 700 – TESOURARIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
AF-791.18.B Tesoureiro B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
AF-701.17.A Tesoureiro A Orientação, revisão e execução ––––– 
 



SERVIÇO: ARTÍFICE – A 
 

Grupo Ocupacional: A-100 – ALVENARIA, CANTARIA E PINTURA 
 

Código Série de Classe ou Classes 
 

Característica da Classe  Acesso a 

A-101.10. C Pedreiro C Supervisão e execução  ––––– 
A-101. 9.B Pedreiro B Execução  ––––– 
A-101. 8.A Pedreiro A Execução  ––––– 
A-102. 1 Servente de pedreiro Auxiliar de execução Pedreiro A  
A-103. 7 Canteiro Execução Pedreiro A  
A-104. 3 Cavoqueiro Execução  ––––– 
A-105.10.C Pintor C Supervisão e execução  ––––– 
A-105. 9.B Pintor B Execução  ––––– 
A-105. 8.A Pintor A Execução  ––––– 
A-106. 5 Ajudante de pintor Auxiliar de execução 

 
Pintor A  

 
Grupo Ocupacional: A – 200 – APRENDIZAGEM 

 
Código 

 
Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso 

A-201.1 Aprendiz Aprendizagem Auxiliar de artífice 
A-202.5 Auxiliar de Artífice Auxiliar de execução Carpinteiro A, Carpinteiro Naval A, 

Marceneiro A, Riscador Naval A, Alfaiate 
A, Artífice de Aparelhos de 
Telecomunicações A, Eletricista 
Enrolador A, Eletricista Instalador A, 
Eletricista Operador A, Correeiro-
Sapateiro A, Ferramenteiro A, Afinador 
de Metais Preciosos A, Cunhador de 
Moedas A, Galvanoplastia A, Medalhista 
A, Mecânico de Aeronaves A, Mecânico 
de Aparelhos e Instrumentos A, Mecânico 
de Armamento 

 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
   A, Mecânico de Máquinas A, 

Mecânico de Motores a 
Combustão A, Mecânico 
Operador A, Artífice de 
Tratamento Térmico A, 
Caldeireiro A, Ferreiro A, 
Fundidor A, Funileiro A, 
Fundidor A, Lanterneiro A, 
Modelador de Fundição A, 
Serralheiro A, Soldador A e 
Artífice de Explosivos A 

Grupo Ocupacional: A – 300 – ARTES DIVERSAS 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 
A-301.10.B Calafate B Execução  ––––– 
A-301. 8.A Calafate A Execução  ––––– 
A-302. 2 Embalador Execução  ––––– 
A-303. 6 Vidraceiro Execução  ––––– 
A-304. 6.B Conservador de material rodante B Execução  ––––– 
A-204. 5.A Conservador de material rodante A Execução  ––––– 
A-305. 6 Artífice de manutenção de máquinas Supervisão e execução  ––––– 
A-306. 6 Moldador de refratário Execução  ––––– 
A-307. 6 Artífice maquinista Execução 

 
 ––––– 

Grupo Ocupacional: A – 400 – ARTES GRÁFICAS, PAPELARIA E TIPOGRAFIA 
 

Código 
 

Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

A-401.12.D Compositor D Supervisão e execução Mestre A  
A-401.10. C Compositor C Execução  ––––– 
A-401. 9.B Compositor B Execução  ––––– 
A-401. 8.A Compositor A Execução  ––––– 
A-402. 9 Restaurador de livros e documentos Execução  ––––– 
A-403.12.D Gravador D Supervisão e Execução Mestre A  
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
A-403.10.C Gravador C Execução ––––– 
A-403. 9.B Gravador B Execução ––––– 
A-403. 8.A Gravador A Execução ––––– 
A-404.12.D Estereotipista D Supervisão e execução Técnico de Arte Gráfica 
A-404.10.C Estereotipista C Execução ––––– 
A-404.9.B Estereotipista B Execução ––––– 
A-404. 8.A Estereotipista A Execução ––––– 
A-405.12.D Compositor mecânico D Supervisão e execução Mestre compositor mecânico 
A-405.10. C Compositor mecânico C Execução ––––– 
A-405. 9.B Compositor mecânico B Execução ––––– 
A-405. 8.A Compositor mecânico A Execução ––––– 
A-406.12.D Encadernador D Supervisão e execução ––––– 
A-406.10.C Encadernador C Execução ––––– 
A-406. 9.B Encadernador B Execução ––––– 
A-406. 8.A Encadernador A Execução ––––– 
A-407.12.D Impressor D Supervisão e execução ––––– 
A-407.10.C Impressor C Execução ––––– 
A-407. 9.B Impressor B Execução ––––– 
A-407. 8.A Impressor A Execução ––––– 
A-408.11.C Tipógrafo C Supervisão e execução ––––– 
A-408.10.B Tipógrafo B Execução ––––– 
A-408. 8.A Tipógrafo A Execução ––––– 
A-409.10.B Paginador-Pautador B Execução ––––– 
A-409. 8.A Paginador-Pautador A Execução ––––– 
A-410. 5 Auxiliar de arte gráfica Auxiliar de execução ––––– 
A-411. 1 Aprendiz Aprendizagem de artes gráficas Auxiliar de Artes Gráficas 
    

Grupo Ocupacional: A-500 – COZINHA E PANIFICAÇÃO, REFEITÓRIO BARBEARIA. E COPA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
A-501. 8.B Cozinheiro B Supervisão e execução ––––– 
A-501. 5.A Cozinheiro A Execução ––––– 
A-501. 5 Auxiliar Auxiliar de execução ––––– 
A-502. 8.B Padeiro B Supervisão e execução ––––– 
A-502. 5.A Padeiro A Execução ––––– 
A-502. 5 Auxiliar Auxiliar de execução ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
 

A-503. 7.B Garção B Execução ––––– 
A-503. 5.A Garção A Execução ––––– 
A-504. 6.B Copeiro B Execução ––––– 
A-504. 4.A Copeiro A Execução ––––– 
A-505. 8.B Barbeiro B Execução ––––– 
A-505. 5.A Barbeiro A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-600 – CARPINTARIA CIVIL, NAVAL E MARCENARIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

     
A-601.12.D Carpinteiro D Supervisão e execução Mestre A  
A-601.10.C Carpinteiro C Execução  ––––– 
A-601. 9.B Carpinteiro B Execução  ––––– 
A-601. 8.A Carpinteiro A Execução  ––––– 
A-602.12.D Carpinteiro Naval D Supervisão e execução Mestre A  
A-603.10. C Carpinteiro Naval C Execução  ––––– 
A-602. 9.B Carpinteiro Naval B Execução  ––––– 
A-602. 8.A Carpinteiro Naval A Execução  ––––– 
A-603.12.D Marceneiro D Supervisão e execução Mestre A  
A-603.10. C Marceneiro C Execução  ––––– 
A-603. 9.B Marceneiro B Execução  ––––– 
A-603. 8.A Marceneiro A Execução  ––––– 
A-604.10.B Riscador Naval B Supervisão e execução Mestre A  
A-604. 8.A Riscador Naval A Execução  ––––– 
A-605.10.B Entalhador B  Supervisão e execução  ––––– 
A-605. 8.A Entalhador A Execução  ––––– 
A-606.10.B Lustrador B Supervisão e execução  ––––– 
A-606. 8.A Lustrador A Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-700 – CONFECÇÃO DE ROUPAS 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

 
A-701.12.D Alfaiate D Supervisão e execução  ––––– 
A-701.10. C Alfaiate C Execução  ––––– 
A-701. 9.B Alfaiate B Execução  ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 
 

A-701. 8.A Alfaiate A Execução   ––––– 
A-702. 5 Costureiro Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-800 – ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

 
A-801.12.D Eletricista enrolador D Supervisão e execução Mestre A  
A-801.10.C Eletricista enrolador C Execução   ––––– 
A-801. 9.B Eletricista enrolador B Execução  ––––– 
A-801. 8.A Eletricista enrolador A Execução  ––––– 
A-802.12.D Eletricista instalador D Supervisão e execução  Mestre A  
A-802.10. C Eletricista instalador c Execução  ––––– 
A-802. 9.B Eletricista instalador B Execução   ––––– 
A-802. 8.A Eletricista instalador A Execução  ––––– 
A-803.12.B Eletricista Operador D Supervisão e execução Mestre A  
A-803.10. C Eletricista operador C Execução  ––––– 
A-803. 9.B Eletricista operador B Execução  ––––– 
A-803. 8.A Eletricista operador A Execução  ––––– 
A-804.12. D Artífice de Aparelho de Telecomunicações D Supervisão e execução Mestre A  
A-804.10. C Artífice de Aparelho de Telecomunicações C Execução  ––––– 
A-804. 9.13  .Artífice de Aparelho de Telecomunicações B Execução  ––––– 
A-804. 8.A Artífice de Aparelho de Telecomunicações A Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-900 – ESTOFARIA, ENTELAÇÃO, VELAME, POLEAME, ISOLAMENTO, SAPATARIA E COBREARIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

 
A-901.10.B Artífice de Velame e Poleame B Supervisão e execução Mestre A  
A-901. 8.A Artífice de Velame e Poleame A Execução  ––––– 
A-902.10. C Correeiro e sapateiro C Execução  ––––– 
A-902. 8.B Correeiro e sapateiro B Execução  ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe 
 

 Acesso a 

A-902. 6.A Correeiro e sapateiro A Execução  ––––– 
A-903.10.B Entelador e estofador B Execução  ––––– 
A-903. 8.A Entelador e estofador A Execução  ––––– 
A-904.10.B Isolador termo-acústico 8 Supervisão e execução Mestre A  
A-904. 8.A Isolador termo-acústico A Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-1000 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

 
A-1001. 8.B Manipulador de produtos químicos B  Supervisão e execução  ––––– 
A-1001. 6.A Manipulador de produtos químicos A  Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-1100 – IMPRESSÃO, AFINAÇÃO, MEDALHA RIA, CUNHAGEM E GALVANOPLASTIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

A-1101.12. D Afinador de Metais Preciosos D Supervisão e execução Mestre A  
A-1101.10.C Afinador de Metais Preciosos C Execução  ––––– 
A-1101. 9.B Afinador de Metais Preciosos B Execução  ––––– 
A-1101. 8.A Afinador de Metais Preciosos A Execução  ––––– 
A-1102.12.D Impressor de Valores D Supervisão e execução Mestre A  
A-1102.10.C Impressor de Valores C Execução  ––––– 
A-1102. 9.B Impressor de Valores B Execução  ––––– 
A-1102. 8.A Impressor de Valores A Execução  ––––– 
A-1103.12.D Medalhista D Supervisão e execução  Mestre A  
A-1103.10.C Medalhista C Execução  ––––– 
A-1103. 9.B Medalhista B Execução   ––––– 
A-1103. 8.A Medalhista A Execução  ––––– 
A-1104.12.D Galvanoplasta D Supervisão e execução Mestre A  
A-1104.10.C Galvanoplasta C Execução  ––––– 
A-1104. 9.B Galvanoplasta B. Execução  ––––– 
A-1104. 8.A  Galvanoplasta A Execução  ––––– 
A-1105.12.D Cunhador de Moedas D Supervisão e execução Mestre A  
A-1105.10.C Cunhador de Moedas C Execução  ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 
 

A.1105. 9.B  Cunhador de Moedas B Execução  ––––– 
A-1105. 8.A  Cunhador de Moedas A Execução  ––––– 
A-1106.12.D Estampador D  Supervisão e execução  Mestre A  
A-1106.10. C  Estampador C Execução  ––––– 
A-1106. 9.B Estampador B Execução  ––––– 
A-1106. 8.A Estampador A Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-1200 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

 
A-1201.10.B Bombeiro Hidráulico B Supervisão e execução  ––––– 
A-1201. 8.A  Bombeiro Hidráulico A Execução  ––––– 
A-1202. 5.A  Auxiliar Auxiliar de execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-1300 – MECÂNICA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

 
A-1301.12.D  Mecânico Operador D  Supervisão e execução  Mestre A  
A-1301.10.C Mecânico Operador C Execução  ––––– 
A-1301. 9.B  Mecânico Operador B Execução  ––––– 
A-1301. 8. A Mecânico Operador A  Execução  ––––– 
A.1302.12.D  Mecânico de Aeronaves D  Supervisão e execução  Mestre A  
A-1302.10.C  Mecânico de Aeronaves C  Execução  ––––– 
A-1302. 9.B  Mecânico de Aeronaves B  Execução  ––––– 
A-1302. 8.A  Mecânico de Aeronaves A  Execução  ––––– 
A-1303.12.D  Mecânico de Aparelhos e Instrumentos D  Supervisão e execução  Mestre A  
A-1303.10.C  Mecânico de Aparelhos e Instrumentos C Execução  ––––– 
A-1303. 9.B  Mecânico de Aparelhos e Instrumentos B Execução  ––––– 
A-1303. 8.A  Mecânico de Aparelhos e Instrumentos A Execução  ––––– 
A-1304.12.D  Mecânico de Armamento D  Supervisão e execução  Mestre A  
A-1304.10.C Mecânico de Armamento C  Execução  ––––– 
 



Código 
 

Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

A-1304. 9.B Mecânico de Armamento B Execução  ––––– 
A-1304. 8.A Mecânico de Armamento A Execução  ––––– 
A-1305.12.D Mecânico de Motores a Combustão D Supervisão e execução Mestre A  
A-1305.10. C Mecânico de Motores a Combustão C Execução   ––––– 
A-1305. 9.B Mecânico de Motores a Combustão B Execução  ––––– 
A-1305. 8.A Mecânico de Motores a Combustão A Execução  ––––– 
A-1306.12.D Mecânico de Máquinas D Supervisão e execução Mestre A  
A-1306.10.C Mecânico de Maquinas C Execução  ––––– 
A-1306. 9.B Mecânico de Máquinas B Execução  ––––– 
A-1306. 8.A Mecânico de Máquinas A Execução  ––––– 
A-1307.12.D Mecânico Repuchador D Supervisão e execução Mestre A  
A-1307.10.C Mecânico Repuchador C Execução  ––––– 
A-1307. 9.B Mecânico Repuchador B Execução  ––––– 
A-1307. 8.A Mecânico Repuchador A Execução  ––––– 
A-1308.12.D Mecânico Fresista D Supervisão e execução Mestre A  
A-1308.10.C Mecânico Fresista C Execução  ––––– 
A-1308.10.B Mecânico Fresista B Execução  ––––– 
A-1308. 8.A Mecânico Fresista A Execução  ––––– 
A-1309.12.D Torneiro Mecânico D Supervisão e execução Mestre A  
A-1309.10.C Torneiro Mecânico C Execução  ––––– 
A-1309. 9.B Torneiro Mecânico B Execução  ––––– 
A-1309. 8.A Torneiro Mecânico A Execução  ––––– 
A-1310.12.D Ajustador Mecânico D Supervisão e execução Mestre A  
A-1310.10.C Ajustador Mecânico C Execução  ––––– 
A-1310. 9.B Ajustador Mecânico B Execução  ––––– 
A-1310. 8.A Ajustador Mecânico A Execução  ––––– 
A-1311.12.D Retificador Mecânico D Supervisão e execução Mestre A  
A-1311.10.C Retificador Mecânico C Execução  ––––– 
A-1311. 9.B Retificador Mecânico B Execução  ––––– 
A-1311. 8.A Retificador Mecânico A Execução  ––––– 
 



Grupo Ocupacional: A-1400 – PIROTECNIA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 
 

A-1401.12.D Artífice de Explosivos D Supervisão e execução  ––––– 
A-1401.10. C Artífice de Explosivos C Execução  ––––– 
A-1401. 9.B Artífice de Explosivos B Execução  ––––– 
A-1401. 8.A Artífice de Explosivos A Execução  ––––– 
A-1402. 5 Auxiliar Auxilar de execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-1500 – SONDAGEM 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  

 
Acesso a 

A-1501.10.0 Sondador C Supervisão e execução  ––––– 
A-1501. 8.B Sondador B Execução  ––––– 
A-1501. 6.A Sondador A Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-1600 – GARAGEM 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  

 
Acesso a 

A-1601. 8.B Borracheiro B Execução  ––––– 
A-1601. 6.A Borracheiro A Execução  ––––– 
A-1602. 7.B Lubrificador B Execução  ––––– 
A-1602. 5.A  Lubrificador A Execução  ––––– 
A-1603.10. B Mecânico Eletricista B Execução  ––––– 
A-1603. 8.A Mecânico Eletricista A Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-1700 – METALURGIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  

 
Acesso a 

A-1701.12.D Caldereiro D Supervisão e execução Mestre A  
A-1701.10.0 Caldereiro C Execução  ––––– 
A-1701. 9.B Caldereiro B Execução  ––––– 
A-1701. 8.A Caldereiro A Execução  ––––– 
A-1702.12.D Chapeador D Supervisão e execução Mestre A  
A-1702.10.0 Chapeador C Execução  ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 
     
A-1702. 9.B Chapeador B Execução  ––––– 
A-1702. 8.A Chapeador A Execução  ––––– 
A-1703.12.D Ferreiro D Supervisão e execução  Mestre A  
A-1703.10.C Ferreiro C Execução  ––––– 
A-1703. 9.B Ferreiro B Execução  ––––– 
A-1703. 8.A Ferreiro A Execução  ––––– 
A-1704.10.E Artífice de Tratamento Térmico B  Supervisão e execução  ––––– 
A-1704. 8.A Artífice de Tratamento Térmico A  Execução  ––––– 
A-1705.12.D Serralheiro D Supervisão e execução  Mestre A  
A-1705.10.C Serralheiro C Execução  ––––– 
A-1705. 9.B Serralheiro B Execução  ––––– 
A-1705. 8.A Serralheiro A Execução  ––––– 
A-1706.12.D Soldador D Supervisão e execução  Mestre A  
A-1706.10. C Soldador C Execução  ––––– 
A-1706. 9.B Soldador B Execução  ––––– 
A-1706. 8.A Soldador A Execução  ––––– 
A-1707.12.D Fundidor D Supervisão e execução  Mestre A  
A-1707.10. C Fundidor C Execução  ––––– 
A-1707. 9.B Fundidor B Execução  ––––– 
A-1707. 8.A Fundidor A Execução  ––––– 
A-1708. 9.B Modelador de Fundição B Supervisão e execução  ––––– 
A-1708. 8.A Modelador de Fundição A Execução  ––––– 
A-1709.12.D Funileiro D Supervisão e execução  Mestre A  
A-1709.10.C Funileiro C Execução  ––––– 
A-1709. 9.B Funileiro B Execução  ––––– 
A-1709. 8.A Funileiro A Execução  ––––– 
A-1710. 9.B Lanterneiro B Execução  ––––– 
A-1710. 8.A Lanterneiro A Execução  ––––– 
A-1711.10.B Ferramenteiro B Supervisão e execução Mestre A  
A-1711. 8.A Ferramenteiro A Execução  ––––– 
A-1712.3 Conservador de Ferramenta Execução  ––––– 

 
Grupo Ocupacional: A-1800 – MESTRANÇA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe  Acesso a 

 
A-1801.14.B Mestre B Supervisão  ––––– 
A-1801.13.A Mestre A Orientação e revisão  ––––– 
 



SERVIÇO: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – CT 
 

Grupo Ocupacional: CT-100 – AEROVIÁRIO 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

CT-101.18.C Inspetor de Aeronáutica Civil C Supervisão, assessoramento e coordenação. ––––– 
CT-101.16.C Inspetor de Aeronáutica Civil B Pilotagem, execução, inspeção e exames. ––––– 
CT-101.15.A Inspetor de Aeronáutica Civil A Pilotagem e execução. ––––– 
CT-102.16.B Superintendente de Aeroporto B Chefia de aeroporto nacional e internacional de maior 

movimento e assessoramento 
––––– 

CT-102.15.A Superintendente de Aeroporto A Chefia de aeroporto de grande movimento ––––– 
CT-103.13.B Administrador de Aeroporto B Chefia de aeroporto de movimento médio Superintendente de Aeroporto A 
CT-103.12.A Administrador de Aeroporto A Chefia de aeroporto de pequeno movimento ––––– 
CT-104.10.B Fiscal de Aeroporto B Exercício em aeroporto de maior movimento Administrador de Aeroporto A 
CT-104.9.A Fiscal de Aeroporto A Exercício em aeroporto de pequeno e médio movimento ––––– 
CT-105.5 Auxiliar de Aeroporto Execução de trabalhos auxiliares nos aeroportos Fiscal de Aeroporto A e Técnico 

Auxiliar de Segurança Aérea 
CT-106.18.B Assessor de Segurança Aérea B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
CT-106.17.A Assessor de Segurança Aérea A Assessoramento e coordenação ––––– 
CT-107.15.C Técnico de Segurança Aérea C Inspeção, coordenação e orientação Assessor de Segurança Aérea A 
CT-107.14.B Técnico de Segurança Aérea B Coordenação, orientação e execução ––––– 

 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

CT-107.12.A Técnico de Segurança Aérea A Revisão e execução ––––– 
CT-108.5 Técnico Auxiliar de Segurança Aérea Execução Técnico de Segurança Aérea A, Fiscal 

de Aeroporto A e Telegrafista A 
CT-109.15 Pilôto Aviador Execução ––––– 
CT-110.18.B Assessor de Eletrônica de Aeronáutica B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
CT-110.17.A Assessor de Eletrônica de Aeronáutica A Assessoramento e coordenação ––––– 
CT-111.15.C Técnico de Eletrônica de Aeronáutica C Inspeção, coordenação e orientação Assessor de Eletrônica de Aeronáutica 

A 
CT-112.14.B Técnico de Eletrônica de Aeronáutica B Coordenação, orientação e execução ––––– 
CT-112.12.A Técnico de Eletrônica de Aeronáutica A Revisão e execução ––––– 
CT-112.14.B Inspetor de Reparação de Aeronaves B Supervisão e execução ––––– 
CT-112.12.A Inspetor de Reparação de Aeronaves A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: CT-200 – COMUNICAÇÕES 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

CT-201.18.B Assessor Postal-Telegráfico B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
CT-201.17.A Assessor Postal-Telegráfico A Orientação, revisão, execução e inspeção ––––– 
CT-202.16.C Postalista C Orientação, revisão e assessoramento de direção 

intermediária 
 
Assessor Postal-Telegráfico A 

CT-202.14.B Postalista B Execução ––––– 
CT-202.12.A Postalista A Execução ––––– 
CT-203.14.C Carteiro C Coordenação, execução e fiscalização ––––– 

 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

CT-203.12.B Carteiro B Execução ––––– 
CT-203.10.A Carteiro A Execução ––––– 
CT-204.9.B Estafêta B Execução Carteiro A 
CT-204.7.A Estafêta A Execução ––––– 
CT-205.11.B Agente Postal B Chefia de agência de categoria imediatamente superior à 

isolada, sem serviço telegráfico e execução Postalista A e Telegrafista A 
CT-205.9.A Agente Postal A Encarregado de agência isolada ––––– 
CT-206.8.B Operador Postal B Execução em sede de Diretoria Regional Postalista A 
CT-206.6.A Operador Postal A Execução em agência postal-telegráfica e agências 

postais de categoria superior à isolada ––––– 
CT-207.16.C Telegrafista C Orientação, revisão e assessoramento de direção 

intermediária Assessor Postal-Telegráfico A 
CT-207.14.B Telegrafista B Execução ––––– 
CT-207.12.A Telegrafista A Execução ––––– 
CT-208.9 Teletipista Execução Telegrafista A e Manipulante de 

Telégrafo 
CT-209.16 Inspetor de Linhas Telegráficas Chefia de grupos de seções de linhas telegráficas e 

execução 
 
Assessor Postal Telegráfico A 

CT-210.10 Manipulante de Telégrafo Execução Telegrafista A 
CT-211.6 Auxiliar de Tráfego Telegráfico Execução em sede de Diretoria Regional Manipulante de Telégrafo e Agente 

Postal A da mesma localidade 
CT-212.12.B Guarda-fios B Encarregado de seções de linhas telegráficas Inspetor de linhas Telegráficas 
CT-212.10.A Guarda-Fios A Execução ––––– 
CT-213.10.C Condutor de Malas C Execução ––––– 
CT-213.8.B Condutor de Malas B Execução ––––– 

 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

CT-213.7.A Condutor de Malas A Execução ––––– 
CT-214.7.B Telefonista B Encarregado de seção ––––– 
CT-214.6.A Telefonista A Execução ––––– 
CT-215.12.C Vendedor de Selos C Execução ––––– 
CT-215.10.B Vendedor de Selos B Execução ––––– 
CT-215.8.A Vendedor de Selos A Execução ––––– 
CT-216.16.B Inspetor de Correios e Telégrafos B Execução e Supervisão ––––– 
CT-216.15.A Inspetor de Correios e Telégrafos A Execução ––––– 
CT-217.14.B Fiscal de Correspondência B Execução Inspetor de Correios e Telégrafos A 
CT-217.13.A Fiscal de Correspondência A Execução ––––– 
CT-218.17.C Técnico de Instalação e Conservação C Orientação, revisão e assessoramento ––––– 
CT-218.16.B Técnico de Instalação e Conservação B Execução ––––– 
CT-218.15.A Técnico de Instalação e Conservação A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: CT-300 – MARÍTIMO E FLUVIAL 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

CT-301.12 Mestre Arrais Comando de pequenas embarcações ––––– 
CT-302.12 Condutor Maquinista Condução de pequenas embarcações e execução ––––– 
CT-303.12 Condutor Motorista Condução de pequenas embarcações e execução Condutor-Maquinista e Condutor-Motorista 
CT-304.7 Foguista Execução ––––– 
CT-305.7 Marinheiro Execução ––––– 
CT-306.10.B Faroleiro B Encarregado de balisamento e supervisão ––––– 
CT-306.8.A Faroleiro A Execução ––––– 
CT-307.8.B Guindasteiro B Supervisão e execução ––––– 
CT-307.7.A Guindasteiro A Execução ––––– 
CT-308.7 Capataz Execução ––––– 

 



Grupo Ocupacional: CT-400 – RODOVIÁRIO 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

CT-401.12.C Motorista C Supervisão e execução ––––– 
CT-401.10.B Motorista B Execução ––––– 
CT-401.8.A Motorista A Execução ––––– 
CT-402.9.B Tratorista B Supervisão e execução ––––– 
CT-402.7.A Tratorista A Execução ––––– 
CT-403.3 Carreiro Execução ––––– 

 
SERVIÇO: EDUCAÇÃO E CULTURA – EC 

 
Grupo Ocupacional: EC-100 – BIBLIOTECA 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

EC-101.16.C Bibliotecário C Orientação, revisão e execução ––––– 
EC-101.14.B Bibliotecário B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
EC-101.12.A Bibliotecário A Execução ––––– 
EC-102.7 Auxiliar de Bibliotecário Auxiliar de Execução Bibliotecário A 

 
Grupo Ocupacional: EC-200 – DISCIPLINA ESCOLAR 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

EC-201.13 Chefe de Disciplina Especializado Chefia ––––– 
EC-202.11.B Inspetor de Alunos Especializado B Supervisão, coordenação e execução Chefe de Disciplina Especializado 
EC-202.9.A Inspetor de Alunos Especializado A Execução ––––– 
EC-203.12 Chefe de Disciplina Chefia ––––– 
EC-204.10.B Inspetor de Alunos B Supervisão, coordenação e execução Chefe de Disciplina 
EC-204.9.A Inspetor de Alunos A Execução ––––– 

 



Grupo Ocupacional: EC-300 – DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso 

EC-301.18.C Preparador de Textos C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
EC-301.17.B Preparador de Textos B Orientação, revisão e execução ––––– 
EC-301.15.A Preparador de Textos A Execução ––––– 
EC-302.18.B Documentarista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
EC-302.17.A Documentarista A Orientação, revisão e execução ––––– 
EC-303.11.C Arquivista C Supervisão, assessoramento e coordenação Documentarista A e Oficial de 

Administração A 
EC-303.9.B Arquivista B Orientação, revisão e execução ––––– 
EC-303.7.A Arquivista A Execução ––––– 
EC-304.16.C Produtor Radiofônico C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
EC-304.14.B Produtor Radiofônico B Supervisão, revisão e execução ––––– 
EC-304.12.A Produtor Radiofônico A Execução ––––– 
EC-305.18.C Redator C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
EC-305.17.B Redator B Orientação, revisão e execução ––––– 
EC-305.16.A Redator A Execução ––––– 
EC-306.16.C Revisor C  Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
EC-306.14.B Revisor B Orientação, revisão e execução ––––– 
EC-306.12.A Revisor A Execução ––––– 
EC-307.16.B Executor de Textos B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
EC-307.14.A Executor de Textos A Execução ––––– 
EC-308.10.B Revisor de Braille B Execução (Matemática e Música) ––––– 
EC-308.8.A Revisor de Braille A Execução ––––– 
EC-309.12.B Locutor B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
EC-309.11.A Locutor A Execução ––––– 
EC-310.10.B Discotecário B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
EC-310.8.A Discotecário A Execução ––––– 

 



Grupo Ocupacional: EC – 400 
 

Códigos Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

EC-401.17.B Inspetor de Ensino B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
EC-401.16.A Inspetor de Ensino A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: EC – 500 MAGISTÉRIO 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica ou Classes Acesso a 

EC-501.(art. 75) Professor Catedrático Direção e orientação ––––– 
EC-502.18 Professor de Ensino Superior (1) Supervisão, coordenação e execução ––––– 
EC-503.17 Assistente de Ensino Superior Execução Professor de Ensino Superior 
EC-504.16 Instrutor de Ensino Superior Execução Assistente de Ensino Superior 
EC-505.17 Professor de Ensino Agrícola Técnico Ensino de Matéria privativa do 2º ciclo ou comum aos 

dois ciclos 
––––– 

EC-506.17 Professor de Ensino Industrial Técnico Ensino de matéria privativa do 2º ciclo ou comum aos 
dois ciclos 

––––– 

EC-507.17.B Professor de Ensino Secundário B Execução ––––– 
EC-507.16.A Professor de Ensino Secundário A Execução ––––– 
EC-508.16 Professor de Ensino Agrícola Básico Ensino de matéria privativa do 1º ciclo ––––– 
EC-509.16.B Professor de Ensino Especializado B (IBC-

INES-SNDM-SAM) 
Execução ––––– 

EC-509.14.A Professor de Ensino Especializado A (IBC-
INES-SNDM-SAM) 

Execução ––––– 

EC-510.16 Professor de Ensino Industrial Básico Ensino de matéria privativa do 1º ciclo ––––– 
EC-511.16 Professor de Práticas Educativas Execução ––––– 
EC-512.15 Professor de Cursos Isolados (2) Execução ––––– 
EC-513.13 Professor de Ofícios Execução ––––– 
EC-514.11 Professor de Ensino Pré-Primário e Primário Execução ––––– 

 
(1) – Professor Adjunto nas Universidades 
(2) – Privativo de cursos fora de estabelecimento de ensino. 



Grupo Ocupacional: EC – 600 – PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E MUSEU 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

EC-601.18.B Conservador de Museu B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
EC-601.17.A Conservador de Museu A Orientação, revisão e execução ––––– 
EC-602.14.B Preparador de Museu B Supervisão, coordenação e execução Conservador de Museu A 
EC-602.12.A Preparador de Museu A Execução ––––– 
EC-603.10.B Auxiliar de Museu B Auxiliar de execução Conservador de Museu A 
EC-603.8.A Auxiliar de Museu A Auxiliar de execução ––––– 
EC-604.18.B Conservador do Patrimônio Histórico e 

Artístico B 
Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 

EC-604.17.A Conservador do Patrimônio Histórico e 
Artístico A 

Orientação, revisão e execução ––––– 

EC-605.14.B Auxiliar de Conservador do Patrimônio 
Histórico e Artístico B 

Auxiliar de Execução Conservador do Patrimônio Histórico e 
Artístico A 

EC-605.12.A Auxiliar de Conservador do Patrimônio 
Histórico e Artístico A 

Auxiliar de Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: EC-700 – PESQUISA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

EC-701.18.B Técnico de Educação B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
EC-701.17.A Técnico de Educação A Orientação ––––– 
EC-702.16.B Assistente de. Educação B Supervisão, coordenação e execução Técnico de Educação A 
EC-702.14.A Assistente de. Educação A Execução ––––– 

 



SERVIÇO: GUARDA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – GL 
 

Grupo Ocupacional: GL – 100 – CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

GL-101.8.B Zelador B Execução Porteiro A 
GL-101.7.A Zelador A Execução ––––– 
GL-102.6.B Serviçal B Execução ––––– 
GL-102.5.A Serviçal A Execução ––––– 
GL-103.6 Servente de Necropsia Execução Auxiliar de Necropsia 
GL-104.5 Servente Execução Auxiliar de Portaria A 

 
Grupo Ocupacional: GL – 200 – GUARDA E PROFILAXIA 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

GL-201.9.C Guarda Sanitário C Supervisão, coordenação e execução ––––– 
GL-201.7.B Guarda Sanitário B Execução ––––– 
GL-201.5.A Guarda Sanitário A Execução ––––– 
GL-202.12 Inspetor de Guardas Supervisão, coordenação e execução Chefe de Portaria 
GL-203.10.B Guarda B Fiscalização e execução Inspetor de Guardas 
GL-203.8.A Guarda A Execução ––––– 
GL-204-6.B Bombeiro B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
GL-204.5.A Bombeiro A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: GL – 300 – SERVIÇOS DE PORTARIA 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

GL-301.13 Chefe de Portaria Chefia ––––– 
GL-302.11.B Porteiro B Auxiliar de Chefe de Portaria Chefe de Portaria 
GL-302.9.A Porteiro A Execução ––––– 
GL-303.8.B Auxiliar de Portaria B Auxiliar de Execução Porteiro 
GL-303.7.A Auxiliar de Portaria A Auxiliar de Execução ––––– 
GL-304.5.A Ascensorista Execução ––––– 
GL-305.1 Mensageiro Auxiliar de Execução ––––– 

 



Grupo Ocupacional: GL – 400 – TRABALHOS BRAÇAIS 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

GL-401.5 Feitor Supervisão e Coordenação de turmas de trabalhadores ––––– 
GL-402.1 Trabalhador  Execução Feitor de Servente 

 
SERVIÇO: JUSTIÇA – JUS 

 
Grupo Ocupacional: JUS – 100 – JUSTIÇA 

 
JUS-101.14 Oficial de Justiça Execução ––––– 

 
SERVIÇO: POLICIAL – POL 

 
Grupo Ocupacional: POL – 100 – CENSURA 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

POL-101.18.B  Censor B Execução ––––– 
POL-101.17.A Censor A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: POL – 200 – PERÍCIA 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

POL-101.18.B Perito Criminal B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
POL-101.17.A Perito Criminal A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: POL – 200 – PREPARAÇÃO PROCESSUAL 

 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

POL-301.16.D Escrivão de Polícia D Supervisão, assessoramento e coordenação Perito Criminal A e Comissário de 
Polícia A 

POL-301.14.C Escrivão de Polícia C Exercício em Cartório de Delegacias ou Divisões 
Especializadas da Corregedoria e Distritos Policiais de 
maior importância 

––––– 

 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

POL-301.12.B  Escrivão de Polícia B Exercício em Cartórios e Distritos  
POL-302.10  Policiais de maior e menor importância ––––– 
POL-301.11.A Escrivão de Polícia A Execução ––––– 
 Oficial de Diligência  Execução Escrivão de Polícia A 
 

Grupo Ocupacional : POL – 400 – SEGURANÇA PUBLICA E INVESTIGAÇÕES 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

POL-401 (art. 75) Delegado de Polícia Supervisão e coordenação ––––– 
POL-402.18.B Comissário de Polícia B Supervisão, coordenação e execução Delegado de Polícia 
POL-402.17.A Comissário de Polícia A Execução ––––– 
POL-403.16 Inspetor de Polícia Execução ––––– 
POL-404.15.D Detetive D Supervisão, assessoramento e coordenação Comissário de Polícia A e Perito Criminal 

A 
POL-404.13.C Detetive C Orientação, revisão e execução ––––– 
POL-404.12.B Detetive B Execução ––––– 
POL-404.10.A Detetive A Execução ––––– 
POL-404.15 C Agente de Polícia Marítima e Aérea C Supervisão, assessoramento e coordenação Comissário de Polícia A e Perito Criminal 

A 
POL-404.13.B Agente de Polícia Marítima e Aérea B Orientação, revisão e execução ––––– 
POL-405.12.A Agente de Polícia Marítima e Aérea A Execução ––––– 
POL-406.10 Agente de Polícia Marítima e Aérea  Auxiliar de execução  Agente de Polícia Marítima e Aérea A e 

Escrivão de Polícia A 
 

Grupo Ocupacional: POL – 500 – VIGILÂNCIA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

POL-501.14.D Guarda Civil D Chefia de Zonas, setores e de seções e 
assessoramento ––––– 

POL-501.12.C Guarda Civil C Fiscal de Zona e execução ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

POL-501.10.B Guarda Civil B Supervisão e coordenação de equipes ou turmas e 
execução  ––––– 

POL-501.  8.A Guarda Civil A Execução ––––– 
POL-502.12.C Guarda de Presídio C Supervisão, coordenação, fiscalização e execução  ––––– 
POL-502.10.B Guarda de Presídio B Execução ––––– 
POL-502.  8.A Guarda de Presídio A Execução ––––– 

 
SERVIÇO: PROFISSIONAL – P 

Grupo Ocupacional: P – 100 – ASTRONOMIA FÍSICA E QUÍMICA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

P-101.18.B Perito de Valores B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P-101.17.A Perito de Valores A Orientação, revisão e execução Meteorologista A 
P-102.10.B Auxiliar de Perito de Valores B Execução Perito de Valores A e Tecnologista A 
P-102.  8.A Auxiliar de Perito de Valores A Auxiliar de Execução ––––– 
P-103.12.B Auxiliar de Meteorologista B Auxiliar de Execução  ––––– 
P-103.10.A Auxiliar de Meteorologista A Auxiliar de Execução ––––– 
P-104.12.B Observador Meteorológico B  Encarregado de Estações e poços Meteorológicos 

mais importantes ––––– 
P-104.10.A Observador Meteorológico A Encarregado de Estações e poços Meteorológicos Meteorologista A 
P-105.  6 Auxiliar de Observador Meteorológico Encarregado de Estações e poços Meteorológicos 

rudimentares e execução em Estações e poços mais 
importantes ––––– 

P-106.12.B Auxiliar de Astrônomo B Execução Observador Meteorológico A 
P-106.10.A Auxiliar de Astrônomo A Auxiliar de Execução ––––– 
P-107.12.B Metrologista B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-107.10.A Metrologista A Execução ––––– 
 
 



Grupo Ocupacional: P – 200 – ATIVIDADES RURAIS 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-201.18.C Assistente de organização Rural C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P-201.16.B Assistente de organização Rural B Orientação, revisão e execução. ––––– 
P-201.15.A Assistente de organização Rural A Execução ––––– 
P-202.13.B Inspetor de caça e Pesca B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-202.11.A Inspetor de caça e Pesca A Execução ––––– 
P-203.13.B  Inspetor do Trigo B  Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-203.11.A Inspetor do Trigo A Execução ––––– 
P-204.  8 Auxiliar de Inspeção Sanitária e Rural Auxiliar de execução Inspetor de Caça e Pesca A  
P-205.13.B Técnico Rural B Supervisão, coordenação e execução Inspetor do Trigo A 
P-205-11.A Técnico Rural A Execução  ––––– 
P-206.  8 Mestre Rural Supervisão, coordenação e execução Técnico Rural A 
P-207.  6 Operário Rural Execução Mestre Rural 
P-208.  3 Capataz Rural  Supervisão, coordenação e execução Operário Rural 
P-209.  3 Auxiliar Rural Auxiliar de execução Operário Rural 

 
Grupo Ocupacional: P-300 – ATUARIA 

 
Código Série de Classes ou Classes Características da Classe Acesso a 

    
P-301.12.B Auxiliar de Atuário B Execução Atuário A 
P-301.10.A Auxiliar de Atuário A Auxiliar de execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: P-400 – BELAS ARTES E ARTES APLICADAS 

 
Código Série de Classes ou Classes Características da classe Acesso a 

    
P-401.16.C Gravador Artístico C Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-401.14.B Gravador Artístico B Execução ––––– 
P-401.13.A Gravador Artístico A Execução ––––– 
P-402.  8 Auxiliar de gravação artística Auxiliar de Execução Gravador Artístico A 
P-403.14.B Escultor B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-403.12.A Escultor A Execução ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    

P-404.16  Orientador Musical  Supervisão e orientação ––––– 
P-405.16.B Técnico de Artes Gráficas B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-405.14.A Técnico de Artes Gráficas A Execução ––––– 
P-406.11 Musicista  Execução ––––– 
P-407.  9.B Músico B  Regência da banda de música ––––– 
P-407.  8.A Músico A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional:  P-500 – CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-501.16.C Cinetécnico C Diretor de produção e assessoramento ––––– 
P-501.14.B Cinetécnico B Diretor de cena, chefia e execução ––––– 
P-501.12.A Cinetécnico A Coordenação e execução ––––– 
P-502.13.C Fotógrafo C Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-502.11.B Fotógrafo B Execução ––––– 
P-502.  9.A  Fotógrafo A Execução ––––– 
P-503.  6  Auxiliar de Fotógrafo Auxiliar de execução Fotógrafo A 
P-504.  7  Operador Cinematográfico  Execução ––––– 
P-505.  5 Auxiliar de Operador Cinematográfico Auxiliar de execução Operador Cinematográfico 

 
Grupo Ocupacional : P-600 – CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-601.14.C Classificador de Pedras C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P-601.12.B Classificador de Pedras B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-601.11.A Classificador de Pedras A Execução ––––– 
P-602.16.C Classificador de Produtos Animais e Vegetais C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P.602.14.B Classificador de Produtos Animais e Vegetais B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-602.12.A Classificador de Produtos Animais e Vegetais A  Execução ––––– 
 



Grupo Ocupacional : P-700 – CONTABILIDADE 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-701.15.B Técnico de Contabilidade B Supervisão, coordenação e execução Contador A 
P-701.13.A Técnico de Contabilidade A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional : P-800 – CRIPTOGRAFIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-831.12.B Criptógrafo B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-801.10. A Criptógrafo A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional : P-900 – DACTILOSCOPIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-901.17. C Dactiloscopista C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P-901.15. B Dactiloscopista B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-901.13. A Dactiloscopista A Execução ––––– 
P-902-10.B Auxiliar de Dactiloscopista B Execução Dactiloscopista A 
P-902.  8.A Auxiliar de Dactiloscopista A Auxiliar de execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional P-1.000 – DESENHO E CARTOGRAFIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-1001.16. C Desenhista C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P-1001.14. B Desenhista B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-1001.12. A Desenhista A Execução ––––– 
P-1002.12 Auxiliar de Desenhista Auxiliar de execução Desenhista A 
P-1003.14. B Fotogrametrista B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-1003.12. A Fotogrametrista A Execução ––––– 
 



Grupo Ocupacional: P – 1.100 – ELETROTÉCNICA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-1101.17 Inspetor Eletrotécnico Supervisão, assessoramento e execução ––––– 
P-1102.15.B Eletrotécnico B Execução Inspetor Eletrotécnico 
P-1102.13.A Eletrotécnico A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: P – 1.200 – ENGENHARIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-1201.13.B Delineador B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-1201.12.A Delineador A Execução ––––– 
P-1202.13.B Mestre de Obras B Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-1202.12.A Mestre de Obras A Execução ––––– 
P-1203.16.C Agrimensor C Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-1203.15.B Agrimensor B Execução ––––– 
P-1203.13.A Agrimensor A Execução ––––– 
P-1204.15.C Auxiliar de Engenheiro C Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-1204.13.B Auxiliar de Engenheiro B Execução ––––– 
P-1204.11.A Auxiliar de Engenheiro A Execução ––––– 
P-1205.15.C Condutor de Topografia C Supervisão, coordenação e execução ––––– 
P-1205.13.B Condutor de Topografia B Execução ––––– 
P-1205.11.A Condutor de Topografia A Execução ––––– 
P-1206.  6 Auxiliar de Medição Auxiliar de execução Auxiliar de Engenheiro A e Condutor 

de Topografia A 
P-1207.16.C Agente Técnico C Planejamento, supervisão e controle intermediário 

de Serviços Técnicos de Grupos de Oficinas ou 
Grandes Unidades ––––– 

P-1207.14.B Agente Técnico B Planejamento, supervisão e controle de Oficina ou 
de Unidades Médias ––––– 

P-1207.12.A Agente Técnico A Planejamento, supervisão e controle de Pequenas 
Unidades ––––– 

 



Grupo Ocupacional : P – 1.300 – ESCAFANDRIA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-1301.10.B Escafandrista B Supervisão, coordenação e execução  Estatístico A 
P-1301.  9.A Escafandrista A Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional : P – 1.400 – ESTATÍSTICA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-1401.14.B Assistente de Estatística B Supervisão, assessoramento e coordenação Estatístico A 

P-1401.12.A Assistente de Estatística A Orientação, revisão e execução ––––– 
P-1402.10.B Auxiliar de Estatístico B Execução Assistente de Estatística A 
P-1402.  8.A Auxiliar de Estatístico A Auxiliar de execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: P – 1.500 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-1501.16.C Examinador de Marcas C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P-1501.14.B Examinador de Marcas B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-1501.12.A Examinador de Marcas A Execução ––––– 
P-1502.17.C Inspetor de Indústria e Comércio C Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P-1502.15.B Inspetor de Indústria e Comércio B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-1502.13.A Inspetor de Indústria e Comércio A  Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: P – 1.600 – LABORATÓRIO 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

   ––––– 
P-1601.14.B Técnico de Laboratório B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-1601.12.A Técnico de Laboratório A Execução ––––– 
P-1602.  9.B Laboratorista B Orientação, revisão e execução Técnico de Laboratório A 
P-1602.  8.A Laboratorista A Execução ––––– 
P-1603.  4 Auxiliar de Laboratório Auxiliar de execução Laboratorista A 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-1604.14.B Tecnologista B Orientação, revisão e execução Perito de Valores A, Químico Tecnologista 

A e Engenheiro-Tecnologista A 
P-1604.12.A Tecnologista A Execução ––––– 
 

Grupo Ocupacional : P – 1.700 – MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-1701.16.C Assistente de Enfermagem C Supervisão, assessoramento e coordenação Enfermeira A 
P-1701.15.B Assistente de Enfermagem B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-1701.13.A Assistente de Enfermagem A Execução ––––– 
P-1702.12.C Auxiliar de Enfermagem C Execução Assistente de Enfermagem A 
P-1702.10.B Auxiliar de Enfermagem B Execução ––––– 
P-1702.  8.A Auxiliar de Enfermagem A Auxiliar de execução ––––– 
P-1703.  7 Atendente Auxiliar de execução Auxiliar de Enfermagem A 
P-1704.  8 Auxiliar de Necropsia Auxiliar de execução Enfermeiro Auxiliar e Obstetriz 
P-1705.  8 Auxiliar de Praxiterapia Auxiliar de execução ––––– 
P-1706.  8 Enfermeiro Auxiliar Auxiliar de execução ––––– 
P-1707.  8 Enfermeiro Militar Auxiliar de execução ––––– 
P-1708.14 C Obstetriz C Execução ––––– 
P-1708.12.B Obstetriz B Execução ––––– 
P-1708.11.A Obstetriz A Execução ––––– 
P-1709.  8 Massagista Execução ––––– 
P-1710.  9 Operador de Raios X Execução ––––– 
P-1711.  8 Parteira Prática Execução ––––– 
P-1712.  8 Prático de Farmácia Execução ––––– 
P-1713.  8 Protético Execução ––––– 
 

Grupo Ocupacional : P – 1.800 – PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-1801.14.B Inspetor de índios B Chefia de Inspetorias Regionais de seções e 

execução ––––– 
    
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-1801.12.A Inspetor de Índios A Chefia de Postos Indígenas mais importantes ––––– 
P-1802.  6.B Agente de Proteção aos índios B Encarregado de Postos Indígenas rudimentares, 

supervisão e execução  Inspetor de índios A 
P-1802.  5.A  Agente de Proteção aos índios A Supervisão e execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional : P – 1.900 – SERVIÇO SOCIAL 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-1901.14.C Agente Social C Supervisão, assessoramento e execução Assistente Social A 
P-1901.12.B Agente Social B Orientação, revisão e execução ––––– 
P-1901.10.A Agente Social A Execução ––––– 
P-1902.13 Nutricionista Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: P – 2.000 – TELECOMUNICAÇÕES 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-2001.15 Inspetor de Telecomunicações Supervisão e assessoramento ––––– 
P-2002.13.B Técnico de Telecomunicações B Orientação, revisão e execução Inspetor de Telecomunicações 
P-2002.12.A Técnico de Telecomunicações A  Execução ––––– 
P-2003.  7 Operador Radiofônico  Execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional : P – 2.100 – TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-2101-18.B Inspetor de Previdência B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
P-2101.17.A Inspetor de Previdência A Orientação, revisão e execução ––––– 
P-2102.18.B Inspetor de Seguros B Supervisão, assessoramento e execução ––––– 
P-2102.17.A Inspetor de Seguros A Orientação, revisão e execução ––––– 
P-2103.16.C Assistente Sindical C Supervisão, assessoramento e execução ––––– 
P-2103.14.B Assistente Sindical B Orientação, revisão e execução ––––– 
 



Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
P-2103.12.A Assistente Sindical A Execução ––––– 
P-2104.18.B Inspetor de Trabalho B Supervisão, assessoramento e execução ––––– 
P-2104.17.A Inspetor de Trabalho A Orientação, revisão e execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional : P – 2.200 – TRADUÇÃO 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
P-2201.16.B Tradutor B Tradução e versão de mais de um idioma ––––– 
P-2201.14.A Tradutor A Tradução e versão de um idioma ––––– 

 
SERVIÇO: TÉCNICO-CIENTÍFICO – TC 

 
Grupo Ocupacional: TC – 100 – AGRONOMIA 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-101.18.B  Engenheiro Agrônomo B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-101.17.A Engenheiro Agrônomo A Orientação, revisão e execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: TC – 200 – ASTRONOMIA, FÍSICA E QUÍMICA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
TC-201.18.B Astrônomo B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-201.17.A Astrônomo A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-202.18.B Químico B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-202.17.A Químico A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-203.18.B Químico Tecnologista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-203.17.A Químico Tecnologista A Orientação, revisão e execução ––––– 
 



Grupo Ocupacional: TC – 300 – ATUARIA E CONTABILIDADE 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-301.18.B Atuário B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-301.17.A Atuário A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-302.18.B Contador B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-302.17.A Contador A Orientação, revisão e execução ––––– 
 

Grupo Ocupacional: TC – 400 – CIÊNCIAS NATURAIS 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-401.18.B Antropólogo B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-401.17.A Antropólogo A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-402.18.B Biologista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-402.17.A Biologista A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-403.18.B Botânico B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-403.17.A Botânico A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-404.18.B Geólogo B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-404.17.A Geólogo A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-405.18.B Paleontólogo B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-405.17.A Paleontólogo A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-406.18.B Zoólogo B  Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-406.17.A Zoólogo A Orientação, revisão e execução ––––– 
 



Grupo Ocupacional: TC – 500 – ECONOMIA E FINANÇAS 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-501.18.B Economista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-501.17.A Economista A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-502.18.B Técnico de Economia e Finanças B  Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-502.17.A Técnico de Economia e Finanças A Orientação, revisão e execução ––––– 
 

Grupo Ocupacional: TC – 600 – ENGENHARIA E ARQUITETURA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-601.18.B Arquiteto B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-601.17.A Arquiteto A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-602.18.B Engenheiro B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-602.17.A Engenheiro A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-603.18.B Engenheiro de Minas e Metalurgia B  Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-603.17.A Engenheiro de Minas e Metalurgia A  Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-604.18.B Engenheiro de Portos, Rios e Canais B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-604.17.A Engenheiro de Portos, Rios e Canais A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-605.18.B Engenheiro Tecnologista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-605.17.A Engenheiro Tecnologista A Orientação, revisão e execução ––––– 
 



Grupo Ocupacional: TC – 700 – FARMÁCIA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-701.18.B Farmacêutico B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-701.17.A Farmacêutico A Orientação, revisão e execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: TC – 800 – MEDICINA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
TC-801.18.B Médico B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-801.17.A Médico A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-802.18.B Médico Legista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-802.17.A Médico Legista A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-803.18.B Médico Psiquiatra B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-803.17.A Médico Psiquiatra A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-804.18.B Médico Puericuitor B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-804.17.A Médico Puericultor A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-805.18.B Médico Sanitarista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-805.17.A Médico Sanitarista A Orientação, revisão e execução ––––– 
TC-806.18.B Médico do Trabalho B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-806.17.A Médico do Trabalho A Orientação, revisão e execução ––––– 
 

Grupo Ocupacional: TC – 900 – ODONTOLOGIA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-901.18.B Cirurgião Dentista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-901.17.A Cirurgião Dentista A Orientação, revisão e execução ––––– 
 



Grupo Ocupacional: TC – 1.000 – VETERINÁRIA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-1001.18.B Veterinário B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-1001.17.A Veterinário A Orientação, revisão e execução ––––– 
 

Grupo Ocupacional: TC – 1.100 – METEOROLOGIA 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    
TC-1101.18.B Meteorologista B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-1101.17.A Meteorologista A Orientação, revisão e execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: TC – 1.200 – ENFERMAGEM 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
TC-1201.18.B Enfermeiro B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-1201.17.A Enfermeiro A Orientação, revisão e execução ––––– 
 

Grupo Ocupacional: TC – 1.300 – SERVIÇO SOCIAL 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    

TC-1301.18.B Assistente Social B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-1301.17.A Assistente Social A Orientação, revisão e execução ––––– 

 
Grupo Ocupacional: TC – 1.400 – ESTATÍSTICA 

 
Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 

    
TC-1401.18.B Estatístico B Supervisão, assessoramento e coordenação ––––– 
TC-1401.17.A Estatístico A Orientação, revisão e execução ––––– 
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ANEXO II 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

I – CARGOS DE DIREÇÃO 
 

A – DIREÇÃO SUPERIOR 
 

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

1 Chefe do Gabinete Civil 1-c  

 
CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 

 

Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

1 Presidente .............................................. 1-c Engenheiro 

 
CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 

 
DEPARTAMENTO ECONÔMICO 

 

Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor-Geral ........................................... 1-C Economista 
1 Diretor de Divisão de Finanças .............. 2-C  
1 Diretor de Divisão de Comércio Exterior  2-C  
1 Diretor de Divisão de Produção ............. 2-C  

1 Diretor de Divisão de Energia e 
Transporte .............................................. 2-C  
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(Continuação) 
ANEXO II 

 
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO 

 

Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

1 Presidente .............................................. 1-C  

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor-Geral ........................................... 1-C  
1 Diretor da Divisão de Edifícios públicos.. 2-C Engenheiro 

1 Diretor da Divisão de Orçamento e 
Organização ........................................... 2-C (*) 

1 Diretor da Divisão do Regime Jurídico 
do Pessoal .............................................. 2-C (*) 

1 Diretor da Divisão de Seleção e 
Aperfeiçoamento .................................... 2-C (*) 

1 Diretor da Divisão de Classificação ........ 2-C (*) 
    

 
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA 

 

Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor-Geral da Aeronáutica Civil .......... 2-C (*) 
1 Diretor-Geral de Engenharia .................. 3-C Engenheiro 
    

 
(*) Experiência e tirocínio de administração no Serviço Público. 
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ANEXO II 
 

COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

   
1 Diretor-Superintendente ......................................................... 1-C 
2 Diretor .................................................................................... 2-C 

   
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor-Geral do Centro Nacional de 

Ensino e Pesquisas Agronômicas ....... 2-C Agrônomo (*) 
1 Diretor-Geral do Departamento 

Nacional da Produção Mineral ............... 2-C Engenheiro ou Geólogo (*) 
1 Diretor-Geral do Departamento 

Nacional da Produção Animal ............... 2-C Veterinário (*) 
1 Diretor-Geral do Departamento 

Nacional da Produção Vegetal .............. 2-C Agrônomo (*) 
1 Diretor-Geral do Departamento de 

Administração ........................................ 2-C (*) 
1 Diretor do Serviço de Economia Rural .. 3-C – 
1 Diretor do Serviço de Expansão do 

Trigo ....................................................... 3-C Agrônomo (*) 
1 Diretor do Serviço Florestal ................... 3-C Agrônomo (*) 
1 Diretor do Serviço de Meteorologia ....... 3-C Meteorologista, Engenheiro 

ou Agrônomo (*) 
1 Diretor do Serviço Nacional de 

Pesquisas Agronômicas ........................ 3-C Agrônomo 
1 Diretor do Serviço de Proteção ao 

Índios ..................................................... 3-C – 
1 Superintendente do Ensino Agrícola e 

Veterinário ............................................. 3-C Agrônomo ou Veterinário (*) 
1 Reitor da Universidade Rural ................. 2-C Professor catedrático 
1 Reitor da Universidade Rural de 

Pernambuco .......................................... 2-C Professor catedrático 
    

 
(*) Experiência e tirocínio de administração no Serviço Público. 
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ANEXO II 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor-Geral do Departamento de 

Administração ........................................ 2-C (*) 
1 Diretor-Geral do Departamento 

Nacional de Educação ........................... 2-C – 
1 Reitor da Universidade do Brasil ........... 2-C Prof. catedrático 
1 Reitor da Universidade da Bahia ........... 2-C Prof. catedrático 
1 Reitor da Universidade de Minas Gerais  2-C Prof. catedrático 
1 Reitor da Universidade do Paraná ......... 2-C Prof. catedrático 
1 Reitor da Universidade do Recife .......... 2-C Prof. catedrático 
1 Reitor da Universidade do Pará ............. 2-C Prof. catedrático 
    

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Reitor da Universidade do Rio Grande 

do Sul ..................................................... 2-C Prof. catedrático 
1 Reitor da Universidade do Ceará .......... 2-C Prof. catedrático 
    

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor da Diretoria do Ensino comercial  3-C (*) 
1 Diretor da Diretoria do Ensino industrial  3-C (*) 
1 Diretor da Diretoria do Ensino 

Secundário ............................................. 3-C (*) 
    

 
(*) Experiência e tirocínio de administração no Serviço Público. 
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ANEXO II 

 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor da Diretoria do Ensino Superior . 2-C (*) 
1 Diretor da Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional ................. 3-C – 
1 Diretor do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos .......................................... 3-C (*) 
1 Diretor da Biblioteca Nacional ............... 3-C – 
1 Diretor da Casa de Ruy Barbosa ........... 6-C – 
1 Diretor do Instituto Joaquim Nabuco ..... 6-C – 
1 Diretor do Instituto Nacional do Livro ..... 6-C – 
1 Diretor do Serviço Nacional do Teatro ... 6-C – 
1 Diretor do Museu Imperial ..................... 6-C – 
1 Diretor do Museu da Inconfidência da 

Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional ................................... 7-C – 

1 Diretor do Museu de Ouro da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional ................................................. 7-C – 

1 Diretor do Museu do Diamante da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional ................................... 10-C (*) 

1 Diretor da Biblioteca Antônio Tôrres da 
Biblioteca Nacional ................................ 10-C (*) 

    
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor-Geral da Fazenda Nacional ....... 1-C (*) 
1 Diretor da Caixa de Amortização ........... 2-C (*) 
    

 
(*) Experiência e tirocínio de administração no Serviço Público. 
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Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1 Diretor da Casa da Moeda ..................... 2-C (*) 
1 Contador Geral da República ................. 2-C Contador (*) 
1 Diretor da Diretoria da Despesa Pública  2-C (*) 

1 Diretor da Diretoria do Impôsto de 
Renda ..................................................... 2-C (*) 

1 Diretor da Diretoria das Rendas 
Aduaneiras ............................................. 2-C (*) 

1 Diretor da Diretoria das Rendas Internas  2-C (*) 

1 Delegado do Tesouro Brasileiro no 
Exterior ................................................... 2-C (*) 

1 Presidente do Conselho de Política 
Aduaneira ............................................... 2-C (*) 

1 Diretor do Serviço do Patrimônio da 
União ...................................................... 2-C (*) 

1 Diretor do Departamento Federal de 
Compras ................................................. 2-C (*) 

    
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    

1 Secretário do Território de Fernando de 
Noronha .................................................. 6-C – 

    
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 
 

Número  
de  

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    

1 Chefe de Polícia do Deputado Federal 
de Segurança Pública ............................ 1-C – 

1 Governador do Território do Acre ........... 2-C – 
    

 
(*) Experiência e tirocínio de administração no Serviço Público 
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 ANEXO III (Continuação) 
 

Numero 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

     
1  Governador do Território Federal do Amapá ....... 2-C – 
1  Governador do Território Federal de Rondônia ... 2-C – 
1  Governador do Território Federal do Rio Branco . 2-C – 
1  Diretor-Geral do Departamento e Administração . 2-C (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento do Interior e da 

Justiça .................................................................. 2-C Advogado (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento de Imprensa 

Nacional ............................................................... 2-C (*) 
1  Diretor da Agência Nacional ............................... 3-C – 
1  Diretor do Arquivo Nacional ................................. 3-C – 
1  Diretor da Divisão de Polícia Política e Social do 

Departamento Federal de Segurança Pública ..... 4-C – 
1  Diretor do Serviço de Assistência a Menores ...... 5-C – 
1  Secretário do Território do Acre ........................... 6-C – 
1  Secretario do Território Federal do Amapá .......... 6-C – 
1  Secretário do Território Federal de Rondônia ...... 6-C – 
1  Secretário do Território Federal do Rio Branco .... 6-C – 

     
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

    
1  Diretor-Geral do Departamento de Administração  2-C (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional da 

Criança .................................................................. 2-C Médico (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de 

Saúde .................................................................... 2-C Médico (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de 

Endemias Rurais ................................................... 2-C Médico (*) 
     

 
(*) Experiência e tirocínio de administração no Serviço Público 
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 ANEXO II (Continuação 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

     
1  Diretor Instituto Oswaldo Cruz ..................................... 3-C – 
1  Diretor do Serviço Nacional do Câncer do 

Departamento Nacional de Saúde ............................... 3-C Médico (*) 
1  Diretor do Serviço Nacional de Doenças Mentais do 

Departamento Nacional de Saúde ............................... 3-C Médico (*) 
1  Diretor da Divisão de Profilaxia do Departamento 

Nacional de Endemias Rurais ..................................... 3-C Médico (*) 
1  Diretor do Serviço Nacional de Lepra do 

Departamento Nacional de Saúde ............................... 3-C Médico (*) 
1  Diretor do Instituto Nacional de Endemias Rurais do 

Departamento Nacional de Endemias Rurais .............. 3-C Médico (*) 
1  Diretor da Divisão de Cooperação e Divulgação do 

Departamento Nacional de Endemias Rurais .............. 3-C Médico (*) 
1  Diretor do Serviço Nacional de Fiscalização de 

Medina do Departamento Nacional de Saúde ............. 3-C Médico (*) 
1  Diretor do Serviço de Saúde dos Portos do 

Departamento Nacional de Saúde ............................... 3-C Médico (*) 
1  Diretor do Serviço Nacional de Tuberculose do 

Departamento Nacional de Saúde ............................... 3-C Médico (*) 
     

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

     
1  Diretor-Geral do Departamento de Administração ...... 2-C (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de Indústria 

e Comércio .................................................................. 2-C (*) 
     

 
(*) Experiência e tirocínio de administração no Serviço Público 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

     
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional da Previdência 

Social ................................................................................ 2-C (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade 

Industrial ............................................................................ 2-C (*) 
1 

 Diretor-Geral do Departamento Nacional de Seguros 
Privados e Capitalização ................................................... 2-C (*) 

1  Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho ..... 2-C (*) 
1  Diretor do Instituto Nacional de Tecnologia ...................... 3-C (*) 
1  Diretor do Serviço Atuarial ................................................ 3-C Atuário (*) 

     
 

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo Qualificação 

     
1  Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos  1-C – 
1  Diretor-Geral do Departamento de Administração ............ 2-C – (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas-de-

Ferro .................................................................................. 2-C Engenheiro (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras 

Contra as Sêcas ................................................................ 2-C Engenheiro (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento ...................................................................... 2-C Engenheiro (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de Portos, Rios 

e Canais ............................................................................ 2-C Engenheiros (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem ........................................................................... 2-C Engenheiro (*) 
1  Diretor-Geral do Departamento Nacional de Iluminação e 

Gás .................................................................................... 3-C Engenheiro (*) 
1  Superintendente da Administração do Pôrto de Laguna ... 6-C Engenheiro (*) 

     
(*) Expediência e tirocínio de administração no Serviço Público 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

B – DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA 
 

SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

1 Diretor da Diretoria do Expediente ................................................... 4-C 

 
CONSELHO NACIONAL DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 

 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

1 Diretor da Diretoria Técnica ............................................................. 4-C 

 
CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 

 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

   
1 Diretor do Serviço de Administração ................................................ 5-C 
1 Diretor do Serviço de Documentação e Divulgação ........................ 5-C 
   

 
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO 

 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

   
1 Diretor do da Divisão Econômica ..................................................... 4-C 
1 Diretor da Divisão Técnica ............................................................... 4-C 
1 Diretor da Divisão Administrativa ..................................................... 5-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor do Escritório Técnico da Universidade do Brasil ............................ 3-C 
1  Diretor dos Cursos de Administração ......................................................... 5-C 
1  Diretor de Serviço de Administração .......................................................... 5-C 
1  Diretor de Serviço de Documentação ........................................................ 5-C 

    
 

COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
5  Diretor de Divisão ....................................................................................... 3-C 

  Chefe de Distrito ......................................................................................... 3-C 
    

 
MINISTÉRIOS 

 
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA 

 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor da Divisão Aero-Desportiva da Diretoria de Aeronáutica Civil ........ 4-C 
1  Diretor da Divisão de Operação da Diretoria de Aeronáutica Civil ............. 4-C 
1  Diretor da Divisão Legal da Diretoria de Aeronáutica Civil ......................... 4-C 
1  Diretor da Divisão do Tráfego da Diretoria de Aeronáutica Civil ................. 4-C 
1  Diretor da Divisão de Contrôle da Diretoria de Engenharia ........................ 4-C 
1  Diretor da Divisão de Edifício e Instalações da Diretoria de Engenharia .... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Estudos e Projetos da Diretoria de Engenharia ........ 4-C 
1  Diretor da Divisão de Infra-Estrutura da Diretoria de Engenharia ............... 4-C 
1  Chefe da Divisão do Pessoal Civil .............................................................. 4-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor da Divisão de Fomento da Produção Animal do Departamento 

Nacional da Produção Animal ............................................................................ 4-C 
1  Diretor da Divisão de Defesa Sanitária Animal do Departamento Nacional da 

Produção Animal ................................................................................................ 4-C 
1  Diretor da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal do 

Departamento Nacional da Produção Animal .................................................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Caça e Pesca do Departamento Nacional da Produção 

Animal ................................................................................................................. 4-C 
1  Diretor do Instituto de Biologia Animal do Departamento Nacional da 

Produção Animal ................................................................................................ 4-C 
1  Diretor do Instituto de Zootecnia do Departamento Nacional da Produção 

Animal ................................................................................................................. 4-C 
1  Diretor da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Departamento 

Nacional da Produção Mineral ........................................................................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Geologia e Mineralogia do Departamento Nacional da 

Produção Mineral ............................................................................................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de águas do Departamento Nacional da Produção Mineral . 4-C 
1  Diretor do Laboratório da Produção Mineral do Departamento Nacional da 

Produção Mineral ............................................................................................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Fomento da Produção Vegetal do Departamento 

Nacional da Produção Vegetal ........................................................................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do Departamento Nacional da 

Produção Vegetal ............................................................................................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Material do Departamento de Administração ................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Obras do Departamento de Administração ...................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração .............. 4-C 
1  Diretor da Divisão de Pessoal do Departamento de Administração ................... 4-C 
1  Diretor do Jardim Botânico do Serviço Florestal ................................................ 4-C 
1  Diretor do Instituto Agronômico do Norte do Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas ....................................................................................................... 4-C 
1  Diretor Instituto Agronômico do Sul do Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas ....................................................................................................... 4-C 
    

 



– 387 – 
 

 ANEXO II (Continuação) 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor do Instituto Agronômico do Leste do Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas ........................................................................................................ 4-C 
1  Diretor do Instituto Agronômico do Oeste do  Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas ........................................................................................................ 4-C 
1  Diretor do Instituto Agronômica do Nordeste do Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas ........................................................................................................ 4-C 
1  Diretor do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas do Serviço 

Nacional de Pesquisas Agronômicas .................................................................. 4-C 
1  Diretor do Instituto de Fermentação do Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas ........................................................................................................ 4-C 
1  Diretor do Instituto de Óleos do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas ... 4-C 
1  Diretor do Instituto de Química Agrícola do Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas ........................................................................................................ 4-C 
1  Diretor da Escola Nacional de Agronomia da Universidade Rural ...................... 5-C 
1  Diretor da Escola Nacional de Veterinária da Universidade Rural ...................... 5-C 
1  Diretor do Serviço de Estatística da Produção .................................................... 5-C 
1  Diretor da Escola Fluminense de Medicina Veterinária da Superintendência do 

Ensino Agrícola e Veterinário .............................................................................. 6-C 
1  Diretor da Escola de Agronomia do Nordeste da Superintendência do Ensino 

Agrícola e Veterinário .......................................................................................... 6-C 
1  Diretor da Escola Superior de Medicina Veterinária do Paraná da 

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário ........................................... 6-C 
1  Diretor do Serviço de Informação Agrícola .......................................................... 5-C 
2  Diretor das Escolas Superiores da Universidade Rural de Pernambuco ............ 6-C 
1  Diretor da Escola de Agronomia Elizeu Maciel .................................................... 6-C 

    
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor do Observatório Nacional ......................................................................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Material do Departamento de Administração .................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Obras do Departamento de Administração ....................... 4-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento- de Administração ................. 4-C 
1  Diretor da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração ....................... 4-C 
1  Diretor da Escola Técnica Nacional da Divisão de Ensino Industrial ..................... 5-C 
1  Diretor da Divisão de Construção e Restauração da Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional .................................................................................. 5-C 
1  Diretor da Divisão de Estudos e Tombamento da Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional .................................................................................. 5-C 
1  Diretor da Divisão de Educação Extra-Escolar do Departamento Nacional de 

Educação ................................................................................................................ 5-C 
1  Diretor da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará da Diretoria do Ensino 

Superior ................................................................................................................... 5-C 
1  Diretor da Faculdade de Direito de São Luís do Maranhão da Diretoria de Ensino 

Superior ................................................................................................................... 5-C 
1 

 Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia de São Lufa do Maranhão da 
Diretoria do Ensino Superior ................................................................................... 5-C 

1  Diretor da Faculdade de Direito do Piauí da Diretoria do Ensino Superior ............. 5-C 
1  Diretor da Faculdade de Direito do Ceará da Diretoria do Ensino Superior ........... 5-C 
1  Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará da Diretoria do 

Ensino Superior ....................................................................................................... 5-C 
1  Diretor da Faculdade de Direito de Alagoas da Diretoria do Ensino Superior ........ 5-C 
1  Diretor da Faculdade de Direito do Espírito Santo da Diretoria do Ensino 

Superior ................................................................................................................... 5-C 
1  Diretor da Faculdade Fluminense de Medicina da Diretoria do Ensino Superior ... 5-C 
1  Diretor da Universidade Rural de Minas Gerais – Viçosa da Diretoria do Ensino 

Superior ................................................................................................................... 5-C 
1  Diretor do Colégio Pedro II (Externato) ................................................................... 5-C 
1  Diretor do Colégio Pedro II (Internato) .................................................................... 5-C 
1  Diretor do Instituto Benjamim Constant .................................................................. 6-C 
1  Diretor do Instituto Nacional de Educação de Surdos ............................................ 6-C 
1  Diretor do Instituto Nacional de Cinema Educativo ................................................. 6-C 
1  Diretor do Serviço de Radiodifusão Educativa ........................................................ 6-C 
1  Diretor do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico do Departamento 

Nacional de Educação ............................................................................................ 6-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor da Divisão de Educação Física do Departamento Nacional de 

Educação ............................................................................................................. 6-C 
1  Diretor do Museu Nacional .................................................................................. 5-C 
1  Diretor do Museu Histórico Nacional ................................................................... 6-C 
1  Diretor do Museu Nacional de Belas Artes .......................................................... 6-C 
1  Diretor do Serviço de Documentação .................................................................. 5-C 
1  Diretor do Serviço de Estatística da Educação e Cultura .................................... 5-C 
1  Chefe do Distrito da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ........ 6-C 
1  Diretor da Divisão de Aquisição da Biblioteca Nacional ...................................... 7-C 
1  Diretor da Divisão de Catalogação ...................................................................... 7-C 
1  Diretor da Divisão de Circulação da Biblioteca Nacional ..................................... 7-C 
1  Diretor da Divisão de Obras Raras e Publicações da Biblioteca Nacional .......... 7-C 
1  Diretor dos Cursos de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional ........................... 7-C 

    
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor da Recebedoria do Distrito Federal ............................................................. 3-C 
1  Diretor da Recebedoria de São Paulo da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional 

em São Paulo .......................................................................................................... 3-C 
1  Diretor do Serviço do Pessoal da Diretoria Geral da Fazenda Nacional ................ 4-C 
1  Diretor da Divisão de Economia Cafeeira ............................................................... 4-C 
1  Diretor da Divisão do Material da Diretoria Geral da Fazenda Nacional ................ 4-C 
1  Diretor da Divisão de Obras da Diretoria Geral da Fazenda Nacional ................... 4-C 
1  Diretor do Laboratório Nacional de Análise ............................................................ 4-C 
1  Secretária do Conselho de Política Aduaneira ....................................................... 4-C 
1  Chefe da Agência do Departamento Federal de Compras em São Paulo ............. 5-C 
1  Diretor da Divisão Comercial do Departamento Federal de Compras .................... 5-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor da Divisão do Material do Departamento Federal de Compras ............... 5-C 

1  Diretor da Divisão de Recepção e Expediente do Departamento Federal de 
Compras .............................................................................................................. 5-C 

1  Diretor da Divisão Técnica do Departamento Federal de Compras .................... 5-C 
1  Diretor da Divisão de Cadastro do Serviço do Patrimônio da União ................... 5-C 

1  Diretor da Divisão de Concessão, Vendas e Aquisição do Serviço do 
Patrimônio da União ............................................................................................ 5-C 

1  Diretor da Divisão de Contrôle Econômico do Serviço do Patrimônio da União . 5-C 
1  Diretor do Serviço de Estatística Econômica e Financeira .................................. 5-C 

    
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor do Pessoal Civil do Departamento Geral do Pessoal .............................. 4-C 

    
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 
 

Número 
de 

cargos 
Denominação Símbolo 

    
1  Diretor da Divisão do Material do Departamento de Administração .................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Obras do Departamento de Administração ....................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração ............... 4-C 
1  Diretor da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração .................... 4-C 
1  Diretor da Divisão de Polícia Técnica do Departamento Federal de Segurança 

Pública ................................................................................................................. 4-C 
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 ANEXO II (Contínuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, do Departamento 
Federal de Segurança Pública. .............................................................................. 4-C 

1 Corregedor do Departamento Federal de Segurança Pública................................ 4-C 
1 Diretor da Divisão de Assuntos Políticos do Departamento do Interior e da 

Justiça. .................................................................................................................... 4-C 
1 Diretor da Divisão do Interior do Departamento do Interior e da Justiça. ............... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Justiça do Departamento do Interior e da Justiça. ............... 4-C 
1 Delegado de Costumes e Diversões do Departamento Federal de Segurança 

Pública. ................................................................................................................... 4-C 
1 Delegado de Costumes e Diversões do Departamento Federal de Segurança 

Pública. ................................................................................................................... 5-C 
1 Delegado de Economia Popular do Departamento Federal de Segurança Pública 5-C 
1 Delegado de Menores do Departamento Federal de Segurança Pública .............. 5-C 
1 Delegado de Roubos e Falsificações do Departamento Federal de Segurança 

Pública. ................................................................................................................... 5-C 
1 Delegado de Vigilância do Departamento Federal de Segurança Pública. ............ 5-C 
1 Delegado de Segurança Política da Divisão de Polícia Política e Social. .............. 5-C 
1 Delegado de Segurança Social da Divisão de Polícia Política e Social. ................ 5-C 
1 Delegado de Segurança Pessoal. .......................................................................... 5-C 
1 Delegado de Acidente de Trânsito. ........................................................................ 5-C 
1 Delegado de Polícia Marítima e Aérea. .................................................................. 5-C 
1 Diretor da Divisão de Informações da Agência Nacional. ...................................... 5-C 
1 Diretor do Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política. ........................... 5-C 
1 Diretor da Penitenciária Central, do Distrito Federal. ............................................. 5-C 
1 Diretor do Serviço de Documentação. .................................................................... 5-C 
1 Diretor do Instituto Felix Pacheco do Departamento Federal de Segurança 

Pública. ................................................................................................................... 5-C 
1 Diretor do Instituto Médico Legal do Departamento Federal de Segurança 

Pública. ................................................................................................................... 6-C 
1 Diretor do Serviço de Trânsito do Departamento Federal de Segurança Pública. . 5-C 
1 Diretor do Serviço Médico do Departamento Federal de Segurança Pública. ....... 6-C 
1 Diretor da Divisão de Administração do Departamento Federal de Segurança 

Pública. ................................................................................................................... 6-C 
1 Diretor da Colônia Agrícola do Distrito Federal. ..................................................... 7-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Diretor do Presídio do Distrito Federal. .................................................................. 7-C 
1 Diretor da Colônia Penal Cândido Mendes. ........................................................... 7-C 
1 Diretor do Instituto Profissional 15 de Novembro do Serviço de Assistência a 

Menores. ................................................................................................................. 7-C 
1 Diretor da Guarda-Civil do Departamento Federal de Segurança Pública. ............ 7-C 
1 Chefe do Serviço de Rádio Patrulha do Departamento Federal de Segurança 

Pública. ................................................................................................................... 7-C 
1 Chefe do Serviço de Registro de Estrangeiros da Divisão de Polícia Marítima, 

Aérea e de Fronteiras. ............................................................................................ 7-C 
1 Diretor da Divisão de Produção do Departamento de Imprensa Nacional. ............ 5-C 
1 Diretor da Divisão de Administração do Departamento de Imprensa Nacional. .... 5-C 

 
MINISTÉRIO DA MARINHA 

 
 

Número 
de 

cargos 
 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Divisão do Pessoal Civil do Departamento de Administração da 
Secretaria Geral do Ministério da Marinha. ............................................................. 4-C 

1 Diretor da Divisão de Expediente do Departamento de Administração da 
Secretaria Geral do Ministério da Marinha. ............................................................. 6-C 

1 Diretor da Divisão de Arquivo da Marinha do Departamento de Administração da 
Secretaria Geral da Marinha. .................................................................................. 
 

5-C 
 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
 

Número 
de 

cargos 
 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Divisão de Material do Departamento de Administração. ...................... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Obras do Departamento de Administração. ......................... 4-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração. ................. 4-C 
1 Diretor da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração. ...................... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Organização Hospitalar do Departamento Nacional de 

Saúde. .................................................................................................................... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Organização Sanitária do Departamento Nacional de 

Saúde. ..................................................................................................................... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Organização e Cooperação do Departamento Nacional da 

criança. .................................................................................................................... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Proteção Social do Departamento Nacional da Criança. ..... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Produção do Departamento de Imprensa Nacional. ............ 4-C 
1 Diretor do Serviço de Produtos Profiláticos do Departamento Nacional de 

Endemias Rurais. .................................................................................................... 4-C 
 Diretor do Instituto Fernandes Figueira do Departamento Nacional da Criança. ... 4-C 
 Diretor da Colônia Juliano Moreira do Serviço Nacional de Doenças Mentais. ...... 4-C 
 Diretor do Centro Psiquiátrico Nacional do Serviço Nacional de Doenças Mentais 4-C 
 Diretor do Laboratório Central de Contrôle de Drogas e Medicamentos. ............... 4-C 
 Delegado Federal da Criança da 1ª Região do Departamento Nacional da 

Criança. ................................................................................................................... 5-C 
 Delegado Federal da Criança da 2ª Região do Departamento Nacional da 

Criança. ................................................................................................................... 5-C 
 Delegado Federal da Criança da 3ª Região do Departamento Nacional da 

Criança. ................................................................................................................... 5-C 
 Delegado Federal da Criança da 4ª Região do Departamento Nacional da 

Criança. ................................................................................................................... 5-C 
 Delegado Federal da Criança da 5ª Região do Departamento Nacional da 

Criança. ................................................................................................................... 5-C 
 Delegado Federal da Criança da 6ª Região do Departamento Nacional da 

Criança. ................................................................................................................... 5-C 
 Delegado Federal da Criança da 7ª Região do Departamento Nacional da 

Criança. ................................................................................................................... 5-C 
 Delegado Federal de Saúde da 2ª Região do Departamento Nacional de Saúde.  5-C 
 Delegado Federal de Saúde da 3ª Região do Departamento Nacional de Saúde.  5-C 
 Delegado Federal de Saúde da 4ª Região do Departamento Nacional de Saúde.  5-C 
 Delegado Federal de Saúde da 5ª Região do Departamento Nacional de Saúde.  5-C 
 Delegado Federal de Saúde da 6ª Região do Departamento Nacional de Saúde.  5-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Delegado Federal de Saúde da 7ª Região do Departamento Nacional de Saúde.  5-C 
1 Delegado Federal de Saúde da 8ª Região do Departamento Nacional de Saúde.  5-C 
1 Diretor do Serviço de Biometria Médica do Departamento Nacional de Saúde. .... 6-C 
1 Diretor do Serviço Nacional de Educação Sanitária do Departamento Nacional 

de Saúde. ................................................................................................................ 6-C 
1 Diretor do Serviço Federal de Bioestatística do Departamento Nacional de 

Saúde. ..................................................................................................................... 6-C 
1 Diretor do Manicômio Judiciário Heitor Carrilho do Serviço Nacional de Doenças 

Mentais. ................................................................................................................. 7-C 
1 Diretor do Hospital Gustavo Riedel do Serviço Nacional de Doenças Mentais do 

Departamento Nacional de Saúde. ......................................................................... 7-C 
1 Diretor do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil do Serviço Nacional de Doenças 

Mentais do Departamento Nacional de Saúde. ...................................................... 7-C 
1 Diretor do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil do Serviço Nacional de Doenças 

Mentais do Departamento Nacional de Saúde. ...................................................... 7-C 
1 Diretor do Hospital Neuro-Sífílis do Serviço Nacional de Doenças Mentais do 

Departamento Nacional de Saúde. ......................................................................... 7-C 
1 Diretor do Hospital Pedro II do Serviço Nacional de Doenças Mentais do 

Departamento Nacional de Saúde. ......................................................................... 7-C 
1 Diretor do Instituto de Psiquiatria do Serviço Nacional de Doenças Mentais do 

Departamento Nacional de Saúde. ......................................................................... 
 

7-C 

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 
 

Número 
de 

cargos 
 

Denominação Símbolo 

1 Delegado Regional do Trabalho em São Paulo. ........................................................... 3-C 
1 Diretor da Divisão de Material do Departamento de Administração. ............................ 4-C 
1 Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração. ....................... 4-C 
1 Diretor da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração. ............................ 4-C 
1 Diretor da Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho. ............... 

 
4-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho do Departamento Nacional 
do Trabalho. .................................................................................................................. 

4-C 

1 Diretor da Divisão de Organização e Assistência Sindical do Departamento Nacional 
do Trabalho. .................................................................................................................. 

4-C 

1 Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração. ....................... 4-C 
1 Diretor da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração. ............................ 4-C 
1 Diretor da Divisão de Coordenação de Recursos do Departamento Nacional da 

Previdência Social. ........................................................................................................ 
4-C 

1 Diretor da Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional da Previdência Social  4-C 
1 Diretor da Divisão Imobiliária do Departamento Nacional da Previdência Social. ........ 4-C 
1 Diretor da Divisão de Cadastro e Fiscalização do Departamento Nacional de 

Indústria e Comércio. .................................................................................................... 
4-C 

1 Diretor da Divisão Econômica do Departamento Nacional de Indústria e Comércio. ... 4-C 
1 Diretor da Divisão do Registro e Comércio do Departamento Nacional de Indústria e 

Comércio. ...................................................................................................................... 
4-C 

1 Diretor da Divisão Jurídica do Departamento Nacional da Propriedade Industrial. ...... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Marcas do Departamento Nacional da Propriedade Industrial. .. 4-C 
1 Diretor da Divisão de Privilégios do Departamento Nacional da Propriedade 

Industrial. ....................................................................................................................... 
4-C 

1 Diretor da Divisão de Combustíveis Industriais e Motores Térmicos do Instituto 
Nacional de Tecnologia. ................................................................................................ 

4-C 

1 Diretor da Divisão de Eletricidade e Medidas Elétricas do Instituto Nacional de 
Tecnologia. .................................................................................................................... 

4-C 

1 Diretor da Divisão de Indústrias de Construção do Instituto Nacional de Tecnologia. . 4-C 
1 Diretor da Divisão de Indústria de Fermentação do Instituto Nacional de Tecnologia.  4-C 
1 Diretor da Divisão de Indústrias Químicas Inorgânicas do Instituto Nacional de 

Tecnologia. .................................................................................................................... 
4-C 

1 Diretor da Divisão de Indústrias Químicas Orgânicas do Instituto Nacional de 
Tecnologia. .................................................................................................................... 

4-C 

1 Diretor da Divisão de Indústrias Têxteis do Instituto Nacional de Tecnologia. ............. 4-C 
1 Diretor da Divisão de Metrologia do Instituto Nacional de Tecnologia. ......................... 

 
4-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Divisão de Indústrias Metalúrgicas do Instituto Nacional de Tecnologia. .... 4-C 
1 Diretor do Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho. ....................................... 5-C 
1 Diretor do Serviço de Documentação. .......................................................................... 5-C 
1 Diretor do Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do 

Trabalho. ....................................................................................................................... 6-C 
6 Delegado Regional do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização 7-C 

 
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

 
 

Número 
de 

cargos 
 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Diretoria dos Correios do Departamento dos Correios e Telégrafos. .......... 3-C 
1 Diretor da Diretoria dos Telégrafos do Departamento dos Correios e Telégrafos. ....... 3-C 
1 Diretor da Divisão Econômica e Comercial do Departamento Nacional de Portos 

Rios e Canais. ............................................................................................................... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Obras do Departamento Nacional de Obras de Saneamento. ... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Projetos do Departamento Nacional de Obras de Saneamento.  4-C 
1 Diretor da Divisão Técnica do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas. .... 4-C 
1 Chefe do Serviço Agro-Industrial do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Sêcas. ........................................................................................................................... 4-C 
1 Diretor do Serviço de Piscicultura do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Sêcas. ........................................................................................................................... 4-C 
1 Diretor do Serviço de Estudos do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Sêcas. .......................................................................................................................... 4-C 
1 Diretor da Divisão de Material do Departamento de Administração. ............................ 4-C 
1 Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração. .......................  4-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração. ............................ 4-C 
1 Diretor da Divisão de Contrôle Industrial do Departamento Nacional de Estradas-de-

Ferro. ............................................................................................................................. 4-C 
1 Diretor da Divisão de Estudos e Projetos do Departamento, Nacional de Estradas-

de-Ferro. ........................................................................................................................ 4-C 
1 Diretor da Divisão de Planos e Obras do Departamento Nacional de Estradas-de-

Ferro. ............................................................................................................................ 4-C 
1 Superintendente do Tráfego Postal do Departamento dos Correios e Telégrafo. ........ 4-C 
1 Superintendente do Tráfego Telegráfico do Departamento dos Correios e Telégrafos 4-C 
1 Inspetor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos. ....................................... 4-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Distrito Federal. ............... 4-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em São Paulo. ...................... 4-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Amazonas e no Território 

do Acre. ......................................................................................................................... 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos na Bahia. .............................. 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Ceará. ............................. 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos na Bahia. .............................. 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Minas Gerais. ................. 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Pará. ................................ 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Paraná. ............................ 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Pernambuco. .................. 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro. ................ 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Rio Grande do Sul. .......... 5-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Santa Catarina. .............. 5-C 
1 Chefe do Distrito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. ................... 6-C 
1 Diretor Fiscal do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. ........................... 

 
6-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Inspetor do Departamento Nacional de Obras de Saneamento. .................................. 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Espírito Santo. ................. 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Juiz de Fora. .................. 6-C 
1 Diretor da Divisão de Planos e Obras do Departamento Nacional de Estradas-de-

Ferro. ............................................................................................................................. 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Diamantina. .................... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Rio Grande do Norte. ...... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Campanha. ..................... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Maranhão. ....................... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos no Piauí. ............................... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos na Paraíba. ........................... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Sergipe. .......................... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Ribeirão Prêto. ............... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Uberaba. ........................ 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Santa Maria. ................... 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Goiás. ............................. 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Bauru. ............................. 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Botucatu. ........................ 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Mato Grosso. .................. 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Campo Grande. .............. 6-C 
1 Diretor da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos em Rondônia. ....................... 6-C 
1 Diretor do Serviço de Documentação do Departamento de Administração. ................ 5-C 
1 Diretor da Divisão de Administração do Departamento Nacional de Estradas-de-

Ferro. ............................................................................................................................ 6-C 
1 Diretor da Divisão de Laboratório Central do Departamento Nacional de Iluminação e 

Gás. .............................................................................................................................. 
 

7-C 
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 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Diretor da Divisão de Iluminação Pública do Departamento Nacional de Iluminação e 
Gás. ............................................................................................................................... 7-C 

1 Diretor da Divisão de Instalações Elétricas do Departamento Nacional de Iluminação 
e Gás. ............................................................................................................................ 7-C 

1 Diretor da Divisão de Gás do Departamento Nacional de Iluminação e Gás. .............. 
 

7-C 

 
II – CARGOS DE OUTRA NATUREZA 

 
A – ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Órgãos 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

Secretaria da Presidência da 
República. .......................................... 1 Adjunto do Expediente. ................................ 5-C 
Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica. ................................. 1 Consultor Jurídico. ....................................... 3-C 
Departamento Administrativo do 
Serviço Público. ................................. 
 

1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 

 
B – MINISTÉRIOS 

 

Órgãos 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

Ministério da Aeronáutica. .................. 1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 
Ministério da Agricultura. .................... 1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 
Ministério da Educação e Cultura. ...... 1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 
Ministério da Guerra. .......................... 1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 
Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. ............................................ 1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 
Ministério da Marinha. ........................ 1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 
Ministério das Relações Exteriores. ... 1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 
Ministério do Trabalho Indústria e 
Comércio. ........................................... 1 Consultor Jurídico. ....................................... 2-C 
Ministério da Viação e Obras Públicas 1 Consultor Jurídico. ....................................... 

 
2-C 
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C – COMISSÃO DO.VALE DO SÃO FRANCISCO 
 

 ANEXO II (Continuação) 
 

 
Número 

de 
cargos 

 

Denominação Símbolo 

1 Consultor Jurídico. ........................................................................................................ 5-C 
5 Engenheiro Assistente. ................................................................................................. 5-C 
5 Agrônomo Assistente. ................................................................................................... 5-C 
1 Veterinário Assistente. .................................................................................................. 5-C 
1 Médico Sanitarista Assistente. ...................................................................................... 5-C 
3 Chefe de Seção. ............................................................................................................ 5-C 
1 Secretário Assistente. ................................................................................................... 5-C 
1 Químico-Agrícola. .......................................................................................................... 5-C 
1 Técnico de Educação Assistente. ................................................................................. 5-C 
1 Assistente de Administração. ........................................................................................ 5-C 
6 Engenheiro-Ajudante. .................................................................................................... 6-C 
5 Médico-Auxíliar. ............................................................................................................. 7-C 
5 Veterinário Auxíliar. ...................................................................................................... 

 
7-C 

 



ANEXO IIl 
 

TABELAS DE RETRIBUIÇÃO 
 

A – VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 
 

NÍVEIS 

 
Referência 
 

REFERÊNCIAS HORIZONTAIS RAZÕES 

 
Base 
 

I II III IV V VI Vertical Horizontal 

  
Cr$ 

 
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

18 25.000,00 26.075,00 27.150,00 28.225,00 29.300,00 30.375,00 21.450,00 3.000,00 1.075,00 
17 22.000,00 22.975,00 23.950,00 24.925,00 25.900,00 26.975,00 27.950,00 2.000,00 975,00 
16 20.000,00 20.875,00 21.750,00 22.625,00 23.500,00 24.375,00 25.250,00 2.000,00 875,00 
15 18.000,000 18.775,00 19.550,00 20.325,00 21.100,00 21.875,00 22.650,00 1.500,00 775,00 
14 16.500,00 17.200,00 17.900,00 18.600,00 19.300,00 20.000,00 20.700,00 1.500,00 700,00 
13 15.000,00 15.625,00 16.250,00 16.875,00 17.500,00 18.125,00 18.750,00 1.000,00 625,00 
12 14.000,00 14.575,00 15.150,00 15.725,00 16.300,00 16.875,00 17.450,00 1.000,00 575,00 
11 13.000,00 13.525,00 14.050,00 14.575,00 15.100,00 15.625,00 16.150,00 1.000,00 525,00 
10 12.000,00 12.475,00 12.950,00 13.425,00 13.900,00 14.375,00 14.850,00 1.000,00 475,00 
9 11.000,00 11.450,00 11.900,00 12.350,00 12.800,00 13.250,00 13.700,00 1.000,00 450,00 
8 10.000,00 10.425,00 10.850,00 11.275,00 11.700,00 12.125,00 12.550,00 1.000,00 425,00 
7 9.000,00 9.400,00 9.800,00 10.200,00 10.600,00 11.000,00 11.400,00 500,00 400,00 
6 8.500,00 8.875,00 9.250,00 9.625,00 10.000,00 10.375,00 10.750,00 500,00 375,00 
5 8.000,00 8.350,00 8.700,00 9.050,00 9.400,00 9.750,00 10.100,00 500,00 350,00 
4 7.500,00 7.825,00 8.150,00 8.475,00 8.800,00 9.125,00 9.450,00 500,00 325,00 
3 7.000,00 7.300,00 7.600,00 7.900,00 8.200,00 8.500,00 8.800,00 500,00 300,00 
2 6.500,00 6.775,00 7.050,00 7.325,00 7.600,00 7.875,00 8.150,00 500,00 275,00 
1 6.000,00 6.250,00 6.500,00 6.750,00 7.000,00 7.250,00 7.500,00 – 250,00 

– – – – – – – – – – 
 



– 402 – 
 

ANEXO III (continuação) 
 

B – VENCIMENTOS DE CARGOS EM COMISSÃO 
 

 
SÍMBOLOS 

 
VALORES MENSAIS 

   
  Cr$ 
   

1 – C  50.000,00  
2 – C  47.000,00  
3 – C  44.000,00  
4 – C  42.000,00  
5 – C   40.000,00  
6 – C  38.000,00  
7 – C  36.000,00  
8 – C  34.000,00  
9 – C  32.000,00  

10 – C  31.000,00  
11 – C  30.000,00  
12 – C  29.000,00  
13 – C  28.000,00  
14 – C  27.000,00  
15 – C  26.000,00  
16 – C  25.000,00  
17 – C   24.000,00  
18 – C  23.000,00  
19 – C  22.000,00  
20 – C  21.000,00  
21 – C  20.000,00  

    
 

C – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 
 

 
SÍMBOLOS 

 

Valor de vencimento mais a gratificação em (Cr$) 
cruzeiros mensais 

   
1 – F  36.000,00  
2 – F  34.000,00  
3 – F  32.000,00  
4 – F  31.000,00  
5 – F   30.000,00  
6 – F  29.000,00  
7 – F  28.000,00  
8 – F  27.000,00  
9 – F  26.000,00  

10 – F  25.000,00  
11 – F  24.000,00  
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 ANEXO III (Continuação) 
 

 
SÍMBOLOS 

 

Valor de vencimento mais a gratificação em (Cr$) 
cruzeiros mensais 

   
12 – F  23.000,00  
13 – F  22.000,00  
14 – F  21.000,00  
15 – F  20.000,00  
16 – F   19.000,00  
17 – F  18.000,00  
18 – F  17.000,00  
19 – F  16.000,00  
20 – F  15.000,00  
21 – F  14.000,00  
22 – F  13.000,00  
23 – F  12.000,00  
24 – F  11.000,00  
25 – F  10.000,00  

 
A gratificação do funcionário será igual a diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o valor do 

símbolo fixado para a função. 
 

ANEXO IV 
 

LISTA DE ENQUADRAMENTO SERVIÇO: 
ADMINISTRAÇÃO, ESCRITÓRIO E FISCO 

 
Código: AF – 100 

 
Grupo Ocupacional ADMINISTRAÇÃO DE 

MATERIAL 
 

Série de Classes: ALMOXERIFE 
 

Código: AF – 101 
 

Classes: A e B 
 

Almoxarife – G,H,I,J,L e K. 
Almoxarife: – 23 e 28. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: ARMAZENISTA 
 

Código: AF – 102 
 

Classes: A e B 
Almoxarife – E 
Almoxarife – 16 e 21 
Armazenista – 18,19,20,21 e 22. 
Auxiliar de Almoxarife – 14,18 e 24. 
Auxiliar de Almoxarife – 18. 
Auxiliar de Armazenista – 18. 
Auxiliar de Contrôle de Material – 18. 

Auxiliar de Depósito – 16,18 e 20. 

Auxiliar de Paioleiro – 16,17 e 18. 

Encarregado de Balança – 20. 

Encarregado de Material – 16,18,19,20,21 e 
22. 

Encarregado de Seção de Armazém – 22. 

Encarregado de Turmas – 19 e 22. 

Guarda de Almoxarifado – 16. 

Guarda de Material – 15,16,17,18,19,20,21 e 
22. 

Manipulador de Munição – 19. 
Manipulador de Pólvora, – 19. 

Paioleiro – 15,16,17,18,19,20,21 e 22. 

 
REGRA DO ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Código: AF-103 
 

Série de Classes: ASSISTENTE COMERCIAL 

Classes: A,B e C 

Técnico de Material – I,J e K 

Agente Comparador – 24,25,26 e 27. 
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Assistente Comercial – 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 
80. 

Auxiliar Comercial – 24, 25 e 26 
Merceologista – 24, 25, 26, 27 e 28. 
Armazenista – 24 e 25. 
 

REGRA ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: ADMINISTRATIVO 
 

Código AF – 201 
 

Classes A, B e C 
 

Oficial Administrativo – H, I, J, K, L, M, N e º 
Administrador – 24. 
Obs: Lotados em Mesa de Rendas. 
Amanuense – 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Assessor Administrativo – 27. 
Assessor de Administração – 30. 
Assistente Judiciário – 24, 25 e 26. 
Auditor – N. 
Obs: Lotados no Conselho de Recursos de 

Propiedade Industrial do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Auxiliar Administrativo – H, I, J, K, L, e M. 
Auxiliar Administrativo – 24, 25, 26, 27 e 28 (*). 
Auxiliar de Consulado – N. 
Auxiliar Judiciário – H. 
Auxiliar Técnico – 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 
Obs: Os em exercício de funções 

administrativas. 
Fiscal de Imóveis – 24, 25, 26 e 27. 
Intendente – 29. 
Oficial Judiciário – K, L, M e N. 
Técnico de Orçamento – K. 
Técnico de Pessoal – K. 
Técnico de Seleção – K. 
Assistente de divulgação – 24. 
Conferente – 24, 25 e 26. 
Escrevente Dactilógrafo – 24, 25 e 26. 
Escrituário Administrativo – 24, 25, 26 e 27. 
Auditor da Caixa de Amortização – L. 

Técnico Auxiliar de Economia e Finanças – 24, 
25, 26, 27 e 28. 

Obs: Excluídos os diplomados em Economia e 
Finanças. 

Inspetor – 24 e 25. 
Assistente – 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 
Obs: Os em exercício de funções 

administrativas 
Auxiliar de Educação Rural – 24 e 25. 
Dactilógrafo, padrão “J” do Quadro 

Permanente do Ministério da Fazenda. 
Obs: Por fôrça de ação ordinária passada em 

julgada no Supremo Tribunal Federal. 
 

REGRA ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: ESCRITURÁRIO 
 

Código: AF – 202 
 

Classes: A e B 
 

Escrituário – D, E, F, e G. 
Escrituário – 21, 22 e 23. 
Auxiliar Administrativo – F e G. 
Assistente Comercial – 22. 
Auxiliar Comercial – 21, 22 e 23. 
Ajudante – 22. 
Amanuense – D e E. 
Amanuense – 22 e 23. 
Amanuense-auxiliar – 21, 22 e 23. 
Apurador – 21. 
Auxiliar de Escritório – E (Lei nº 711, de 1949). 
Auxiliar – 21 e 22. 
Auxiliar-Administrativo – 21. 
Auxiliar de Arquivo – 22. 
Auxiliar de Cursos – 22. 
Auxiliar de Escrita – F. 
Auxiliar de Escrita – 22. 
Auxiliar de Escritório – 21, 22 e 23. 
Auxiliar de Protocolo – 21 e 22. 
Auxiliar de Educação Rural – 22 e 23. 
Obs: Lotados no Ministério da Agricultura. 
Auxiliar de Serviço – 21e 22. 
Chefe de Expedição – 21. 
Chefe de Turma – 21 e 22. 
Conferente – 21, 22 e 23. 
Despachador – 21. 
Despachante – 23. 

 



– 405 – 
 

Encarregado – 22. 
Escrevente-Dactilógrafo – 21, 22 e 23. 
Obs: Com exceção dos lotados no Instituto 

Benjamin Constant, do Ministério da Educação e 
Cultura, exercendo as funções de Revisor de  
Braille. 

Escrevente de Procuradoria – 22 e 23. 
Escrituário Administrativo – 22 e 23. 
Fiscal de Imóveis – 22. 
Guarda Sanitário – D, F, G, e H. 
Obs: Os que ingressarem no Serviço Público 

mediante concurso. 
Merceologista – 23. 
Merceologista-Auxiliar – 21. 
Agente – 21. 
Obs: Lotados na Fábrica de Andaraí do 

Ministério da Guerra. 
Aferidor – 21 e 22. 
Obs: Em exercício de funções  

administrativas, excluindo os lotados em Serviço de  
Meteorologia. 

Apontador – 21 e 22. 
Auxiliar de Despachante – 21. 
Conservador – 21. 
Inspetor – 21, 22 e 23. 
Obs: Lotados no Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: CORRENTISTA 
 

Código: AF – 203 
 

Correntista – 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
Obs: Excluidos os que possuírem diplomas de 

Contador ou Guarda-Livros. 
Calculista – 20, 21 e 22. 
Obs: Com exceção dos lotados no Serviço de 

Meteorologia. 
Classe: ESCREVENTE DACTILÓGRAFO 
 

Código: – AF – 204 
 

Escrevente-Dactilógrafo – 15, 16, 17, 18, 19 e 
20. 

Apontador – 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
Aprendiz de Escritório – 13. 

Auxiliar – 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
Auxiliar de Arquivo – 18. 
Aferidor – 16, 17, 18, 19 e 20. 
Obs: Os em exercício de funções 

administrativas excluindo-se os lotados no Serviço 
de Meteorologia do Ministério da Agricultura. 

Auxiliar de Escrita – 13 e 16. 
Auxiliar de Escritório – 16, 17, 18, 19 e 20. 
Auxiliar de Expedição – 19. 
Auxiliar de Expediente – 8, 13 e 17. 
Auxiliar de Protocolo – 13 e 20. 
Auxiliar de Serviço – 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 

20. 
Conferente – 19. 
Praticante de Escritório – 5, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 e 19. 
Auxiliar de Fiscalização – 18, 19 e 20. 
Chefe de Turma – 17 e 18. 
Despachador – 13, 16, 17, 18, 19 e 20. 
Distribuidor – 13, 14, 17 e 18. 
Fiscal Auxiliar 17. 
Ajudante – 20. 
Amanuense-Auxiliar – 20. 
Inspetor – 20. 
Obs: Lotados no DASP. 
Auxiliar Comercial – 20. 
Encarregado – 20. 
Auxiliar de Despachos e Transportes – 17, 19 

e 20. 
Recenseador de Rádio – 20. 

 
Grupo Ocupacional: FISCO 

 
Código: AF – 301 

 
Série de Classes: Agente Fiscal do Impôsto de 

Consumo 
 

Código: AF – 301 
 

Classe E 
 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo “L”. 
Obs: Lotados no Distrito Federal (Categoria 

Especial) 
 

Classe D 
 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo “K” 
Obs: Lotados nas Capitais dos Estados de 

Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul – (Primeira Categoria). 
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Classe C 
 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo – “J”. 
Obs: Lotados no interior dos Estados de 

Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul – (Primeira Categoria) 

 
Classe B 

 
Agente Fiscal do Impôsto de Consumo – “I”. 
Obs: Lotados nos Estados de Pará, Ceará, 

Paraíba, Alagoas e Sergipe – (Segunda Categoria). 
 

Classe A 
 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo – “H”. 
Obs: Lotados nos Estados de Amazonas, 

Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte,  
Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso (Terceira  
Categoria). 

Série de Classes: AGENTE FISCAL DE 
IMPÔSTO DE RENDA. 

 
Código: AF – 302 

 
Classe E 

 
Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 
Obs: Lotadas no Distrito Federal e Estado de 

São Paulo (Primeira Região). 
 

Classe D 
 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 
Obs: Lotadas nos Estados de Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, (Segunda 
Região). 

 
Classe C 

 
Agene Fiscal do Impôsto de Renda: 
Obs: Lotados nos Estados da Bahia, Paraná, 

Pernambuco e Santa Catarina. 
 

Classe B 
 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 
Obs: Lotados nos Estados do Ceará e Pará 

(Quarta Região) 
 

Classe A 
 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 
Obs: Lotados nos Estados de  

Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,  
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pa- 
 

raíba Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e os 
Território Federais. 

Obs: Nesta série de classes serão também 
enquadradas os atuais Oficiais Administrativos e 
Auxiliares Administrativos lotados na Divisão do 
Impôsto de Renda, suas Delegacias Regionais, 
Secionais e Inspetoriais. 

Série de Classe: FISCAL AUXILIAR DO 
IMPÔSTO DE RENDA 

 
Código: AF-303 

 
Classe: E 

 
Obs: Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Escrituários lotados na Divisão do Impôsto de 
Renda e nas Delegacias Regionais, Secionais e 
Inspetoriais no Distrito Federal e Estado de São 
Paulo, até a data de 17 de setembro de 1959. 

Classe: FISCAL AUXILIAR DO IMPÔSTO DE 
RENDA. 

 
Classe: D 

 
Obs: Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Escriturários, lotados nas Delegacias 
Regionais, Secionais e Inspetoriais nos Estados de 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 
até a data de 17 de setembro de 1959. 

Classe: FISCAL AUXILIAR DO IMPÔSTO DE 
RENDA 

 
Classe: C 

 
Obs: Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Escriturários, lotados nas Delegacias 
Regionais, Secionais e Inspetoriais nos Estados da 
Bahia, Paraná, e Pernambuco até a data de 17 de 
setembro de 1959. 

Classe: FISCAL AUXILIAR DO IMPÔSTO DE 
RENDA 

 
Classe: B 

 
Obs: Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Escriturários, lotados nas Delegacias 
Regionais, Secionais e Inspetoriais nos Estados de 
Ceará, Pará e Santa Catarina até a data de 17 de 
setembro de 1959. 

Classe: FISCAL AUXILIAR DO IMPÔSTO DE 
RENDA 

 
Classe: A 

 
Obs: Nesta classe serão enquadrados  

os atuais Escriturários, lotados  
nas Delegacias Regionais, Secio- 
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nais e Inspetorias nos Estados de Alagoas, 
Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, 
Sergipe e Territórios Federais, até a data de 17 de 
setembro de 1959. 

Série de Classes: AGENTE FISCAL DO 
IMPÔSTO ADUANEIRO 

 
Código: AF-304  

 
Classes C, D, E 

 
Obs.: Os atuais funcionários ocupantes  

de cargos das carreiras de Oficial, Administrativo  
dos Quadros Permanente e Suplementar do 
Ministério da Fazenda que estejam lotados nas 
repartições aduaneiras classificadas pelo Decreto  
nº 43.717, de 19 de maio de 1958; modificado  
pelo Decreto nº 46.121, de 26 de maio de  
1959, serão enquadrados nesta série de  
classes. 

Auxiliar Administrativo – 24 – 25 – 26 – 27 e 
28. 

Obs.: Lotados nas repartições aduaneiras. 
Fiscal Aduaneiro – H – I e J. 
 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20. desta Lei. 
 

Classes: A, B 
 
Fiscal Aduaneiro – E – F e G. 
Obs.: Os atuais funcionários ocupantes  

de cargos das carreiras de Escriturário dos  
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério  
da Fazenda, que estejam lotados nas  
repartições aduaneiras classificadas pelo  
Decreto nº 43.717 de 19, de maio de 1958, 
modificado pelo Decreto nº 46.121, de 26 de  
maio de 1959, serão enquadrados nesta série de 
classes. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Classe: FISCAL AUXILIAR DE IMPOSTOS 

INTERNOS 
 

Código: AF – 305 
 
Fiscal Auxiliar de Impostos Internos – G – H – I 

– J e K. 
Fiscal de Rendas – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 

24 – 25 – 26 e 27. 

Série de Classes: COLETOR 
 

Código: AF – 306 
 

Classes: A, B, C e D 
 

Coletor – J, K, L, M, N e O 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: ESCRIVÃO DE COLETORIA 

 
Código AF – 307 

 
Classes: A, B e C 

 
Escrivão de Coletoria – H, I e J. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Classe: AUXILIAR DE COLETORIA 
 

Código: AF – 308 
 

Classes: A, B e C 
 
Auxiliar de Coletoria – 18, 19, 20, 21 e 22. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Classe: GUARDA ADUANEIRO 
 

Código: AF – 309 
 
Guarda Aduaneiro. – 19 – 20 – 21 e 22. 
Classe: CLASSIFICADOR ADUANEIRO DE 1ª 

CATEGORIA: 
 

Código: AF – 310 
 
Obs.: Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Despachantes Aduaneiros que se encontrem 
no exercício de suas profissões nas Repartições 
Aduaneiras do Rio de Janeiro e Santos. 

Classe: AUXILIAR DE CLASSIFICADOR 
ADUANEIRO DE 1ª CATEGORIA 

 
Código: AF – 311 

 
Obs.: Nesta classe serão enquadrados os atuais 

Ajudantes de Despachantes que estejam, na data desta 
lei, em pleno exercício de suas profissões por prazo 
superior a um ano comprovado pelo registro próprio das 
Repartições Aduaneiras do Rio de Janeiro e Santos. 

Classe: CLASSIFICADOR ADUANEIRO DE 2ª 
CATEGORIA 

Código: AF – 312 
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Obs: Nesta classe serão enquadrados  
os atuais Despachantes Aduaneiros que se 
encontrem no exercício de suas profissões nas 
Repartições aduaneiras de Pôrto Alegre, Recife, 
Salvador, São Paulo e Belém. 

Classe: AUXILIAR DE CLASSIFICADOR 
ADUANEIRO DE 2ª CATEGORIA 

 
Código: AF – 313 

 
Obs: Nesta classe serão enquadrados  

os atuais Ajudantes de Despachantes que  
estejam, na data desta lei, em pleno  
exercício de suas profissões por prazo  
superior a, um ano comprovado pelo, registro  
próprio das Repartições Aduaneiras de  
Pôrto Alegre; Salvador, Recife, São Paulo e  
Belém. 

Classe: CLASSIFICADOR ADUANEIRO DE 3ª 
CATEGORIA 

 
Código: AF – 314 

 
Obs: Nesta classe serão enquadrados  

os atuais Despachantes Aduaneiros que se 
encontrem no exercício de suas profissões nas 
Repartições Aduaneiras de Manaus Rio Grande, 
Paranaguá, Maceió, São Francisco do Sul, 
Florianópolis, São Luís, João Pessoa, Pelotas, 
Vitória e Niterói. 

Classe: AUXILIAR DE CLASSIFICADOR 
ADUANEIRO DE 3ª CATEGORIA 

 
Código AF – 315 

 
Obs.: Nesta classe serão enquadrados  

os atuais Ajudantes de Despachantes  
que, estejam na data desta lei em pleno,  
exercício de suas profissões por prazo- 
superior a um ano comprovado pelo registro  
próprio'' das Repartições Aduaneiras de Rio  
Grande, Manaus, Fortaleza, Paranaguá,  
Maceió, São Francisco do Sul, Florianópolis,  
São Luís, João Pessoa, Pelotas, Vitória e  
Niterói. 

Classe: CLASSIFICADOR ADUANEIRO DE 4ª 
CATEGORIA 

 
Código: AF – 316 

 
Obs.: Nesta classe serão enquadrados os atuais 

Despachantes Aduaneiros que se encontrem no exercí- 
 

cio de suas profissões nas Repartições Aduaneiras 
de Natal, Parnaíba, Aracaju, Santana do Livramento, 
Uruguaiana, Corumbá; Jaguarão, Itajaí, Angra dos 
Reis (Mesa de Renda Alfandegada). 

Classe: AUXILIAR DE CLASSIFICADOR 
ADUANEIRO DE 4ª CATEGORIA 

 
Código AF – 317 

 
Obs.: Nesta classe serão enquadrados os 

atuais Ajudantes de Despachantes que estejam na 
data desta lei em pleno exercício de suas profissões 
por prazo superior a um ano comprovado pelo 
registro próprio das Repartições Aduaneiras de 
Natal, Parnaíba, Aracaju, Santana do Livramento, 
Uruguaiana; Corumbá, Jaguarão, o Itajaí, Angra dos 
Reis (Mesa de Renda Alfandegada). 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Classe: ATENDENTE ADUANEIRO 
 

Código: AF – 318 
 
Atendente feminino: 20 
Obs.: Lotados nas Alfândegas. 
Série de Classes: AGENTE FISCAL DO 

IMPÔSTO DE SÊLO 
 

Código: AF – 319 
 

Classes A, B e C 
 
Obs.: Os atuais-Oficiais Administrativos 

lotados na Recebedoria do Distrito Federal (Decreto 
lei nº 4.107, de 11 de fevereiro de 1942) e na 
Recebedoria Federal em São Paulo (Decreto nº 
21.974, de 17 de outubro de 1932), e os Auxiliares 
Adminhstrativos. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: FISCAL AUXILIAR DO 

IMPÔSTO DO SÊLO 
 

Código: AF – 320 
 

Classes: A e B 
 
Obs.: Os atuais Escriturários lotados na 

Recebedoria do Distrito Federal (Decreto-lei. Nº 
4,107, de 11 de fevereiro de 1942) e na Recebedoria 
Federal em São Paulo (Decreto nº 21.974, de 17 de 
outubro de 1932). 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art:.20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: MECANIZAÇÃO DE 

ESCRITÓRIO 
 

Código: AF – 400 
 
Série de Classes: Técnico de Mecanização 
 

Código: AF – 401 
 

Classes: A e B 
 

Técnico de Mecanização – 28, 29, 30 e 31. 
Técnico Especializado em Mecanização – 25, 26, 

27, 28 e 29. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: TÉCNICO AUXILIAR DE 

MECANIZAÇÃO 
 

Código: AF – 402 
 

Classes:A e B 
 

Operador – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 
21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 e 27. 

Operador – F 
Perfurador – 17 e 21 
Obs.: Os Lotados no Departamento de 

Administração e no Serviço de Estatística Demográfica, 
Moral e Política do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Mecanógrafo – B 
Operador de Máquinas – 18 e 21 
Ajudante de Operador – 13, 15 e 16. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: SECRETARIADO 

 
Código: AF – 500 

 
Classe: TAQUÍGRAFO 

 
Código: AF – 501 

 
Taquígrafo – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 e 30. 
Classe: ESTENO-DATILÓGRAFO 
 

Código: AF – 502 
 
Esteno-Dactilógrafo –_ E 
Esteno-Dactilógrafo – 25 
Série de Classes: DATILOGRAFO 
 

Código: AF – 503 
 

Classes: A e B 
 
Dactilógrafo – C, D, E, F, G e I. 
Dactilógrafo – 16. 
Varitipista – 24 e 25. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: TÉCNICA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
 

Código: AF – 600 
 
Série de Classes: TÉCNICO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
 

Código AF – 601 
 

Classes: A e B 
 
Técnico de Administração – J, K, L, M, e N. 
Assistente de Administração – 26, 27, 28, 29 e  

30. 
 

T.O.M. do DASP. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO. 
 

Código: AF – 602 
 

Classes: A e B 
 
Assistente de Administração – 26, 27, 28, 29 e  

30. 
Auxiliar Administrativo – 24, 25, 26, 27 e  

28. 
Obs.: Os que ocupavam funções de  

Assistente de Pessoal na vigência do Decreto- 
lei nº 8.948, de 26 de janeiro de  
1946. 

Assessor Técnico – 27, 28, 30 e 31. 
Grupo Ocupacional: TESOURARIA 
 

Código: AF – 700 
 

Série de Classes: TESOUREIRO 
 

Código: AF – 701 
 

Classes: A e B 
 
Auxiliar de Pagador – 25. 
Cobrador – 3. 
Cobrador – 29. 
Fiel – G 
Fiel de Agência – F, G, H, I e J. 
Fiel de Tesoureiro – 27, 28 e.29. 
Pagador – 27 
 

SERVIÇO: ARTIFICIE 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Cargos e funções a serem enquadrados  

nas séries de classes ou clas- 
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ses integrantes dêste serviço e discriminadas no 
Anexo I. 

 
Grupo 1 

 
Afinador de Metais preciosos – H, I e J 
Ajudante de ajustador – 17. 
Ajudante de bombeiro – 18. 
Ajudante de caldeireiro – 17. 
Ajudante de carpinteiro – 17, 18, 19 e 20. 
Ajudante de colchoeiro – 17. 
Ajudante de copeiro – 17 e 18. 
Ajudante de cozinha – 17, 18 e 19. 
Ajudante de cozinheiro – 17, 18 e 19. 
Ajudante de eletricista – 17, 18, 19 e 20. 
Ajudante de encadernador – 17. 
Ajudante de encanador – 17 e 18. 
Ajudante de ferrador 17 e 19. 
Ajudante de ferramenteiro – 17 
Ajudante de ferreiro – 17,18, 19, 20 e 21. 
Ajudante de fundidor – 17. 
Ajudante de funileiro – 17. 
Ajudante de impressor – 21, 22, 23 e 24. 
Ajudante de marceneiro – 17. 
Ajudante de máquinas – 25. 
Ajudante de mecanica – 19 e 21. 
Ajudante de mecânico – 17,19 e 21. 
Ajudante de modelador – 17. 
Ajudante de pedreiro – 17 e 18. 
Ajudante de padeiro – 18 e 21. 
Ajudante de perfurador – 19. 
Ajudante de pintor – 17 e 18. 
Ajudante de soletro – 17. 
Ajudante de serrador – 17. 
Ajudante de serralheiro – 17 e 18. 
Ajudante de soldador – 17. 
Ajudante de torneiro – 17. 
Ajudante de taqueiro – 17 e 18. 
Ajudante de zincador – 21. 
Ajustador – 15 a 22. 
Ajustador eletricista – 20. 
Ajustador mecânico – 21. 
Alfaiate – F, G, H, I, J e K. 
Alfaiate – 16. 
Artífice – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L 

– M e N. 

Artífice – 10 a 29. 
Artífice de classe – 19. 
Artífice Auxiliar – 17, 18 e 19. 
Artifice Chefe – 18. 
Artífice cromador – 20. 
Artífice eletricista – 20. 
Artífice especializado – 19 a 28. 
Artifice manutenção – H, I e J. 
Artífice mecânico – 19 e 20. 
Artífice polidor – 20. 
Artífice apontador – 19. 
Auxiliar – 17 a 30. 
Auxiliar de artífice – 17 a 24. 
Auxiliar de bombeiro eletricista – 20. 
Auxiliar de bombeiro hidráulico 20. 
Auxiliar de carpinteiro – 17, 18, 19 e 20. 
Auxlllar de composição – 22. 
Auxiliar de postura – 20. 
Auxiliar de cozinha – 17, 18, 19 e 20. 
Auxiliar de cozinheiro – 17, 18 e 19. 
Auxiliar de cunhagem – 19, 20, 21; 22 e 23. 
Auxiliar de eletricista – 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 
Auxiliar de eletricidade – 18; 19 e 20. 
Auxiliar de encadernação – 17. 
Auxiliar de encadernador – 17 e 18. 
Auxiliar de entelador – 17, 18 e 19. 
Auxiliar de especializado – 19. 
Auxiliar de ferreiro – 17, 18 e 19. 
Auxiliar de fundidor – 19, 20, 21, 22 e 23. 
Auxiliar de funileiro – 17 e 18. 
Auxiliar de galvanoplasta – 20, 21, 22 e 23. 
Auxiliar de garagem – E. 
Auxiliar de garagem – 17,18,19 e 20. 
Auxiliar grafico – 19. 
Auxiliar gravador – 19 a 25. 
Auxiliar de hangar – 17 a 21. 
Auxiliar de impressão – 19 a 25. 
Auxiliar de instalação e conservação – G. 
Auxiliar de impressor – 22. 
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Auxiliar impressor da valores – 19 a 25. 
Auxiliar de ajustador – 17, 18 e 21. 
Auxiliar de instrução e conservação – F a  

J. 
Auxiliar de lanterneiro – 19. 
Auxiliar da latoeiro – 20. 
Calafate – 16 a 21. 
Calceteiro – 15 a 25. 
Canteiro – 21 
Copeiro – 17 a 21. 
Capoteiro – 21. 
Capoteiro estofador – 14 a 21. 
Carapina – 17 e 18. 
Carpinteiro – 13 a 26. 
Carpinteiro de avião – 21 e 22. 
Carpinteiro lustrador – 21. 
Carpinteiro de máquinas – 22. 
Carpinteiro-marceneiro – 19. 
Carpinteiro naval – 19 a 22. 
Cerzideira – 16 e 17. 
Chapeador – 19 a 22. 
Chapista – 20. 
Chefe de cozinha – 21 e 22. 
Chefe de encadernação – 22. 
Chefe de usina – 25. 
Colchoeiro – 17, 18 e 19. 
Compositor – 20, 21 e 22. 
Condutor de operações de fabricação – 16 a 

20. 
Condutor de serviços – 21. 
Conservador-mecânico – 16, 17, 18, 19 e  

20. 
Conservador de transmissão – 20, 21 e  

22. 
Controlador – 26. 
Copeiro – 9 a 21. 
Copeiro-chefe – 20. 
Carreiro – 17 e 18. 
Cortador – 22. 
Costureira – 13, 16, 17, 18, 19 e 21. 
Costureira-passadeira – 19. 
Costureiro – 13 a 19. 
Cozinheiro – B, C e D. 
Cozinheiro – 13 a 22. 
Cozinheiro auxiliar – 19. 
Cravador – 20. 
Cunhador de moedas – H, I e J. 
Distribuidor de material – 21 e 22. 
Eletricista – E, F, G, H, e J. 
Eletricista – 15 a 25. 
Eletricista bombeiro – 22. 

Eletricista chefe – 22. 
Eletricista enrolador – 19 a 22. 
Embalador – 20. 
Emendador – 22 a 27. 
Encadernador – 16 a 25. 
Encanador – 13 a 21. 
Encarregado de britador – 20. 
Encarregado de conservação de máquinas – 

22. 
Encarregado de ferramentas – 21 e 22. 
Encarregado de impressora – 22. 
Encarregado de laminação – 18 e 19. 
Entalhador – 22. 
Entelador – 18 a 22. 
Estofador – 19. 
Escafandrista – 18 a 22. 
Ferrador – 16, 17, 18 e 19. 
Ferramenteiro – 15 a 22. 
Ferreiro – G. 
Foguista – D e F. 
Foguista – 15 a 20. 
Foguista-Auxiliar – 18. 
Fresador – 18 a 22. 
Fundidor – H, I e J. 
Fundidor – 16 a 22. 
Funileiro – 15 a 22. 
Galvanizador – 18 a 22. 
Galvanoplasta – H, I e J. 
Gráfico – 19 a 22. 
Gráfico-Auxiliar – 17 e 18. 
Gravador – 20 a 27. 
Gravador – H a N. 
Guindasteiro – 19 a 22. 
Impressor – 17 a 29. 
Impressor de valores – H, I e J. 
Gráfico – F a N. 
Instrumentista – 21 e 22. 
Laminador – 19, 20 e 21. 
Lanterneiro – 19, 20, 21 e 22. 
Latoeiro – 19, 20, 21 e 22. 
Limador – 19 a 22. 
Lubrificador – 15 a 22. 
Lustrador – 13 a 21. 
Mantenedor de Aparelhos ópticos – 22. 
Mantenedor de armas portáteis – 20. 
Mantenedor de artilharia – 20. 
Maquinista – 15 a 27. 
Maquinista Auxiliar – 17 e 18. 
Maquinista de usina elétrica – 16. 
Marceneiro – 15 a 22. 
Marceneiro-restaurador – 21. 
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Mecânico – 13 a 26. 
Mecânico de armamento – 17 a 25. 
Mecânico Ajustador – 17 a 22. 
Mecânico-Auxiliar – 19. 
Mecânico de Avião – 17 a 28. 
Mecânico de Impressão – 26. 
Mecânico de Eletricista – 19. 
Mecânico Especializado – 21, 22 e 24. 
Mecânico de Oficina – 22. 
Mecânico Operador – 22. 
Mecânico de Precisão – J e K. 
Mecânico Retificador – 22. 
Mecânico Torneiro – 19. 
Mecânico Tratorista – 19. 
Mecanizador – 16 a 21. 
Medalhista – H, I e J. 
Mestre de Cozinha – 20, 21 e 22. 
Mestre de Linha – 21. 
Mestre de Pedreiro – 20, 21 e 22. 
Mestre Perfurador – 22. 
Operador de Subestação – 21. 
Operário – 10 a 22. 
Operário ajudante – 17 e 18. 
Operário de Armamento – E, F, G, H e I. 
Operário de Armamento – 17 a 22. 
Operário de Arsenal – E, F, G, H e I. 
Operário de Arsenal – 17 a 22. 
Operário de Artes Gráficas – C, D, G, H e  

I. 
Operário de Aviação – G, H, I e J. 
Operário de Aviação – 22. 
Operário da Escola Naval – G. 
Operário Especializado – 21 e 22. 
Operário Especializado em Aviação –  

22. 
Operário de Imprensa – E a I. 
Operário de Plaina – 16. 
Operário de Rádio – G. 
Padeiro – 16 a 22. 
Pautador – 19. 
Pedreiro – 12 a 22. 
Pedreiro Pintor – 19. 
Pintor – 13 a 17. 
Polidor – 18. 
Praticante de Bombeiro – 18. 
Praticante de Eletricista – 18 a 21. 

Restaurador de Livros – 18 a 25. 
Restaurador de Processos – 15 a 22. 
Roupeiro Alfaiate – 16. 
Roupeiro Cortador – 18. 
Sapateiro – 18 e 19. 
Serrador – 17, 18 e 19. 
Serralheiro – 15 a 22. 
Servente de Pedreiro – 20. 
Soldador – 10 a 22. 
Soldador Eletricista – 21 e 22. 
Soldador a Eletricidade – 19 a 22. 
Soldador a Oxigênio – 18 a 22. 
Sondador – 16 a 26. 
Sondador Especializado – 22. 
Temperador – 21 e 22. 
Tipógrafo – 15 a 22. 
Torneiro – 15 a 22. 
Torneiro Mecânico – 19 a 22. 
Torneiro Retificador – 19 a 22. 
Trabalhador – 19 a 21. 
Truqueiro – 12 a 20. 
Tupieiro – 17 a 21. 
Vulcanizador – 15 a 22. 
Obs.: Inclusive os integrantes do Quadro da 

Justiça do MJNI, os lotados na Escola-Naval, em 
Ministérios civis e em estabelecimentos industriais, 
hospitalares e similares e trabalhando em máquinas 
estacionárias, de remoção de material e produção de 
vapor. 

 
GRUPO II 

 
Ajudante de Ajustador – 12 a 16. 
Ajudante de Bombeiro – 15 e 16. 
Ajudante de Caldeireiro – 12 a 16. 
Ajudante de Carpinteiro – 12 a 18. 
Ajudante de Colchoeiro – 12 a 16. 
Ajudante de Copeiro – 16. 
Ajudante de Cozinha – 16. 
Ajudante de Cozinheiro – 13 a 16. 
Ajudante de Eletricista – 12 a 16. 
Ajudante de Encadernador – 12 a 15. 
Ajudante de Encadernador – 13 a 16. 
Ajudante de Ferramenteiro – 13 a 16. 
Ajudante de Ferreiro – 12 a 16. 
Ajudante de Fundidor – 12 a 16. 
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Ajudante de Funileiro – 12 a 15. 
Ajudante de Marceneiro – 16. 
Ajudante Mecânico – 16. 
Ajudante de Modelador – 12. 
Ajudante de Pedreiro – 12 a 16. 
Ajudante de Pintor – 12 a 16. 
Ajudante de Serralheiro – 15 e 16. 
Ajudante de Soldador – 12 a 16. 
Ajudantes de Torneiro – 12 a 16. 
Ajudante de Truqueiro – 12 a 16. 
Auxiliar – 10 a 16. 
Artífice Auxiliar – 14, 15 e 16. 
Auxiliar de Artífice – 10 a 16. 
Auxiliar de Carpinteiro – 12 a 16. 
Auxiliar de Conservação e Instalação – 13. 
Auxiliam de Cortador – 11. 
Auxiliar de Cozinha – 14 e 15. 
Auxiliar de Cozinheiro – 10 a 16. 
Auxiliar de Eletricista – 12 a 16. 
Auxiliar de Entelador – 12 a 16. 
Auxiliar de Ferreiro – 16. 
Auxiliar de Funileiro – 13 a 16. 
Auxiliar de Galvanizador – 13 e 14. 
Auxiliar de Garagem – 16. 
Auxiliar de Hangar – 16. 
Auxiliar de Impressor – 13 e 14. 
Auxiliar de Ajustador – 14, 15 e 16. 
Auxiliar de Lustrador – 16. 
Auxiliar de Mecânico – 13 a 16. 
Auxiliar de Oficina – 12 e 14. 
Auxiliar de Pedreiro – 12 a 16. 
Auxiliar de Pintor – 10 a 16. 
Auxiliar de Serralheiro – 15 e 16. 
Auxiliar de Serviço – 12 a 16. 
Auxiliar de Soldador – 14 a 16. 
Auxiliar de Torneiro – 16. 
Carpinteiro Auxiliar – 16. 
Cozinheiro Ajudante – 13. 
Eletricista Ajudante – 16. 
Gráfico Auxiliar – 16. 
Operário Ajudante – 15 e 16. 
Praticante Gráfico – 11. 
Aprendiz – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 

19. 
 

GRUPO III 
 
Chefe de Oficina – K. 
Chefe de Oficina – 26 e 27. 
Impressor Técnico – 26 e 27. 

Mestre Técnico – 26 e 27. 
Mestre Artífice – 17, 18, 19, 20, 21 e  

22. 
Mestre Bombeiro – 22. 
Mecânico de Avião – 17 a 28. 
Obs.: Os que possuírem licença de  

vôo. 
Mestre Carpinteiro – 19 e 22. 
Mestre de Carpintaria – 22. 
Mestre Caldeireiro – 21, 22, 23, 25 e  

26. 
Mestre Caldeireiro – G, H, I e J. 
Mestre – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e  

27. 
Mestre – G. 
Mestre de Marceneiro – 19, 20, 21 e  

22. 
Mestre de Oficinas – F, G,. H, I, J e K. 
Mestre de Oficinas – 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

e 28. 
Mestre de Pintor – 19, 20, 21 e 22. 
Mestre Serralheiro – 20, 21 e 22. 
Mestre de Torneiro – 22. 
Mestre Compositor Mecânico. 
Mestre de Eletricidade – 23, 24, 25 e  

26. 
Mestre Eletricista – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Mestre Especializado – 21, 22, 23, 24, 25 e  

26. 
Mestre de Fabricação de Calçados – 23. 
Mestre de Ferreiro – 19, 20, 21 e 22. 
Mestre de Fundidor – 20. 
Mestre de Funileiro – 21 e 22. 
Mestre Galvanizador – 22. 
Mestre Geral – 28. 
Mestre Geral de Máquinas – 21. 
Mestre Mecânico – 17, 18, 19, 20, 21 e  

22. 
Mestre de Solda Elétrica – 21, 22, 23, 24, 25 e 

26. 
Mestre de Solda Elétrica – G, H, I e J. 
Mestre de Oxigênio – 21, 22, 23, 24, 25 e  

26. 
Mestre de Oxigênio – G, H, I e J. 
Paginador – 22 a 29. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

1 – Os ocupantes de cargos  
e funções compreendidas na relação 
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acima serão enquadrados, na forma do Anexo I, no 
Grupo Ocupacional correspondente à atividade 
profissional que desempenhem: 

a) Os constantes do Grupo 1, de acôrdo com o 
disposto no art. 20, item III, desta lei; 

b) Os do Grupo II, diretamente no nível 5; 
c) Os aprendizes, no nível 1, com exceção dos 

menores de 18 anos, que perceberão de acôrdo com 
o art. 62 desta lei. 

2 – Os ocupantes do Grupo III, da relação 
acima, serão enquadrados no Grupo Ocupacional –
Mestrança, segundo a respectiva especialidade. 

 
SERVIÇO: COMUNICAÇÕES E 

TRANSPORTES 
 

Grupo Ocupacional: AEROVIÁRIO 
 

Código: CT – 100 
 

Série de Classes: INSPETOR DE 
AERONÁUTICA CIVIL. 

 
Código: CT – 101 

 
Classes A,B e C 

 
Inspetor de Aviação Civil – 27, 28 e 29. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: SUPERINTENDENTE DE 

AEROPORTO 
 

Código: CT – 102 
 

Classes: A e B 
 

Inspetor de Aeroporto – 26, 27 e 28. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: ADMINISTRADOR DE 

AEROPORTO 
 

Código: CT– 103 
 

Classes: A e B 
 

Inspetor de Aeroporto – 23, 24 e 25. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: FISCAL DE AEROPORTO 

Código: CT – 104 
 

Fiscal de Aeroporto – 19, 20, 21, 22 e 23. 
Agente – 21. 
Obs.: Lotados no Ministério da Aeronáutica. 
Auxiliar de Aeroporto – 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Excluídos os que estão em exercício de 

funções auxiliares em órgãos de contrôle de vôo ou 
de despacho de aeronaves. 

Auxiliar de Aeródromo – 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Excluídos os que estão em  

exercício de funções de auxiliares em  
órgãos de contrôle de vôo ou de despacho de 
aeronaves. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Classe: AUXILIAR DE AEROPORTO 

 
Código: CT – 105 

 
Auxiliar de Aeroporto – 16, 17 e 18. 
Auxiliar de Aeródromo – 16, 17 e 18. 
Série de Classes: ASSESSOR DE 

SEGURANÇA AÉREA 
 

Código: CT – 106 
 

Classes: A e B 
 

Inspetor de Tráfego Aéreo – 26, 27, 28 e 29. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: TÉCNICO DE SEGURANÇA 

AÉREA 
 

Código: CT – 107 
 

Classes: A e B 
 

Controlador de Tráfego Aéreo – 22, 23, 24, 25 
e 26. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Classe: TÉCNICO AUXILIAR DE 

SEGURANÇA AÉREA 
 

Código: CT – 108 
 

Auxiliar de Aeroporto – 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Em exercício de funções  

auxiliares em órgãos de contrôle de 
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vôo ou de despacho de aeronaves. 
Auxiliar de Aeródromo – 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Em exercício de funções auxiliares em órgãos 

de contrôle de vôo ou de despacho de aeronaves. 
 

Classe: PILOTO AVIADOR 
 

Código: CT – 109 
 

Aeropilôto – 29 e 30. 
Pilôto de Aviação – 28 
Série de Classes: ASSESSOR DE ELETRÔNICA 

DE AERONÁUTICA  
 

Código: CT – 110 
 

Classes: A e B 
 
Técnicos de Eletrônica – 28 e 29. 
Radiotécnicos – 26, 27, 28 e 29. 
Técnicos de Telecomunicações – 27, 28 e 29. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei: 
Série de Classes: TÉCNICO DE ELETRÔNICA DE 

AERONÁUTICA  
 

Código: CT – 111 
 

Classes: A, B e C 
 

Radiomantenedores – 23, 24, 25, 26 e 27. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: INSPETOR DE REPARAÇÃO DE 

AERONAVES  
 

Código: CT – 112 
 

Classes: A e B 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO'' 
 

Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: COMUNICAÇÕES 

 
Código: CT – 200 

 
Série de Classes: POSTALISTAS 

 
Código: CT – 202 

 
Classes: A, B e C 

 
Postalista – D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O. 
Operador Postal – 24, 25, 26, 27 e 28. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Obs.: Na classe inicial desta série de classes serão 

também enquadrados os atuais auxiliares administrativos 
G do DCT. 

Série de Classes: CARTEIRO 

Código: CT – 203 
 

Classes: A, B e C 
 

Carteiro – E, F, G, H, I, J e K. 
Carteiro – 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Auxiliar de Carteiro – 13 
Mensageiro – A, B, C, D e E. 
Obs.: Os maiores de 18 anos. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: ESTAFETA  

 
Código: CT – 204 

 
Classes: A e B 

 
Mensageiros – A, B, C, D e E 
Obs.: Lotados no Departamento dos Correios e 

Telégrafos. 
Mensageiro – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 e 18. 
Obs: Lotados no Departamento dos Correios e 

Telégrafos. 
Estafêta – 5, 6, 9, 11,16, 17, e 21. 
Obs.: Lotados no Departamento dos Correios e 

Telégrafos. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO'' 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: AGENTE POSTAL 

 
Código: CT – 205 

 
Classe: B 

 
Agente DCT – F, G e H. 
Agente DCT – 21 e 22 

 
Classe: A 

 
Agente DCT – A, B, C, D e E. 
Agente DCT – 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 e 20. 
Série de Classe: OPERADOR POSTAL 

 
Código: CT – 206 

 
Classes: A e B 

 
Manipulador Postal – 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 e 20. 
Obs.: Lotados nas sedes das Diretorias  

Regionais do Departamento dos Correios e  
Telégrafos. 

Manipulante Postal – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 e 18. 

Obs.: Lotados nas sedes das Diretorias  
Regionais do Departamento dos Correios e  
Telégrafos. 
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Manipulante de Tráfego – 2, 4, 5, 6, 7,  

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e  
22. 

Obs.: Lotados nas sedes das Diretorias 
Regionais do Departamento dos Correios e 
Telégrafos 

Praticante de Tráfego – 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

Obs.: Lotados nas sedes das Diretorias  
Regionais do Departamento dos Correios e 
Telégrafos. 

Auxiliar de Tráfego – 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 e 20. 

Obs.: Lotados nas sedes das Diretorias 
Regionais do Departamento dos Correios e 
Telégrafos. 

Auxiliar de Coleta – 6. 
Obs.: Lotados nas sedes das Diretorias 

Regionais do Departamento dos Correios e 
Telégrafos. 

Auxiliar de Tráfego Postal – 20, 21, 22 e  
23. 

Agente Auxiliar – 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 e 19. 

Obs.: Lotados nas Agências do Departamento 
dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Agência – 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 
15. 

Obs.: Lotados nas Agências do Departamento 
dos Correios e Telégrafos. 

Aprendiz de Tráfego Postal – 6, 7, 8, 10, 11, 
13 e 14. 

Obs.: Lotadas nas Agências e do 
Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Manipulador Postal – 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Obs.: Lotados nas Agências do Departamento 
dos Correios e Telégrafos. 

Manipulante Postal – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 e 18. 

Obs.: Lotados nas Agências do Departamento 
dos Correios e Telégrafos. 

Manipulante de Tráfego – 2, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e  
22. 

Obs.: Lotados nas Agências do Departamento 
dos Correios e Telégrafos. 

Praticante de Tráfego – 5, 6,  
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e  
18. 

Obs.: Lotados nas Agências do Departamento 
dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Tráfego – 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 19 e 20. 

Obs.: Lotados nas Agências do Departamento 
dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Coleta – 6. 
Obs. Lotados nas Agências do Departamento 

dos Correios e Telégrafos. 
Transormista – 13 e 17. 
Auxiliar de Tráfego Postal – 15, 16, 17, 18 e 

19. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: TELEGRAFISTA 

 
Código: CT – 207 

 
Classes: A, B e C 

 
Radiotelegrafista – F, G, H, I, J, K, L e M. 
Radiotelegrafista – 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 e 28. 
Radioteletipista – 22, 23, 24 e 25. 
Telegrafista – D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e 

O. 
Telegrafista – 20, 21 e 22. 
Manipulante de Rádio – 17. 
Radioperador – 17. 
Radiotelegrafista Auxiliar – 19, 20 e 21. 
Operador Telegráfico – 24, 25, 26, 27 e 28. 
Obs.: Os Radiotelegrafistas do Ministério da 

Aeronáutica terão acesso à série de classes de 
Assessor Telegráfico. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: TELETIPISTA 
 

Código: CT – 208 
 

Teletipista – 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20 e 21. 

Classe: INSPETOR DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS. 

 
Código: CT – 209 

 
Inspetor de Linhas Telegráficas – H, I, J, K, L, 

M, N e O. 
Classe: MANIPULADOR DE TELEGRAFO 
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Código: CT – 210 
 

Telegrafista – 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 e 19. 

Obs.: Lotados no Departamento dos Correios 
e Telégrafos. 

Manipulante de Morse – 10 e 13. 
Manipulante Telegráfico – 11, 13, 14 e 16. 
Morsista – 8, 9, 10, 11, 13 e 14. 
Operador Telegráfico – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 e 21. 
Auxiliar de Tráfego Telegráfico – 21, 22 e 23. 
Classe: AUXILIAR DE TRÁFEGO 

TELEGRÁFICO 
 

Código: CT – 211 
 

Aprendiz de Tráfego Telegráfico – 13 e 14. 
Colante – 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 e 20. 
Telegrafista Colante – 16 e 17. 
Auxiliar de Tráfego Telegráfico – 18, 19 e 20. 
Série de Classes: GUARDA-FIOS 

 
Código: CT – 212 

 
Classes: A e B 

 
Guarda-fios – B, C, D, E, F, G e H. 
Obs.: Lotados no Departamento dos Correios 

e Telégrafos. 
Guarda-fios – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Lotados no Departamento dos Correios 

e Telégrafos. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: CONDUTOR DE MALAS 

 
Código: CT – 213 

 
Classes: A, B e C 

 
Condutor de malas – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: TELEFONISTA 

 
Código: CT – 214 

 
Classes: A e B 

 
Telefonista – D, E, F e G. 
Telefonista – 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

e 23. 
Auxiliar de Telefonista – 16 e 18. 
Telefonista Auxiliar – 19 e 21. 

Encarregado de Atender Pedido de Hora Legal 
– 18, 19 e 20. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: VENDEDOR DE SELOS 

 
Código: CT – 215 

 
Classes: A, B e C 

 
Obs.: Nesta série de classes serão 

enquadrados os vendedores de selos do DCT que 
trabalhem nos recintos das repartições  
(concessionários do Serviço Público), designados 
para o exercício dessa atividade até 22 de dezembro 
de 1958, e que exerçam suas funções em cidades de 
mais de um milhão de habitantes, mais de 
quinhentos mil habitantes e menos de quinhentos mil 
habitantes, respectivamente, nas classes C, B e A. 

Série de Classes: INSPETOR DE CORREIOS 
E TELÉGRAFOS 

 
Código: CT – 216 

 
Classes: A e B 

 
Obs.: – Nesta série de classes serão 

enquadrados os ocupantes das funções gratificadas 
de Inspetor de Correios e Telégrafos, designados 
para o exercício dessa função até 21 de agôsto de 
1959. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: FISCAL DE 

CORRESPONDÊNCIA 
 

Código: CT – 217 
 

Classes: A e B 
 

Obs.: – Nesta série de classes serão 
enquadrados os atuais fiscais de correspondência  
que se encontram no exercício dessa função até 21 
de agôsto de 1959. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: TÉCNICO DE INSTALAÇÃO 

E CONSERVAÇÃO 
 

Código: CT – 218 
 

Classes: A, B e C 
 

Técnico de Instalação e Conservação – K, L, 
M, N e O. 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: MARÍTIMO E FLUVIAL 

 
Código: CT – 300 

 
Classe: MESTRE-ARRAIS 

 
Código: CT – 301 

 
Patrão – E, F, G, H, I e J 
Patrão – 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 28. 
Draguista – 22. 
Mestre Marítimo 22. 
Contra-Mestre de embarcação – 22. 
Contra-Mestre – 22. 
Classe: CONDUTOR MAQUINISTA 

 
Código: CT – 302 

 
Maquinista – 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
Obs.: Lotados em serviços marítimos. 
Maquinista de 1º – 19. 
Maquinista de 2º – 18. 
Maquinista Marítimo – E, F, G, H, I e J. 
Maquinista Marítimo – 20, 21, 22 e 23. 
Maquinista Motorista – 22. 
Maquinista – Auxiliar – 20. 
Obs.: Lotados em serviços marítimos. 
Maquinista especializado – 20. 
Obs.: Lotados em serviços marítimos. 
Classe: CONDUTOR MOTORISTA 

 
Código: CT – 303 

 
Condutor-Motorista – 17, 18, 20, 21 e 22. 
Motorista-Marítimo – 18, 20 e 22. 
Motorista de Lancha – 22. 

 
Classe: FOGUISTA 

 
Código: CT – 304 

 
Foguista – D, E, F e G. 
Obs.: Lotados em serviços marítimos. 
Foguista – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Lotados em serviços marítimos. 
Foguista de 1º – 18. 
Foguista de 2º – 17. 
Foguista de 3º – 16. 
Foguista Marítimo – F. 

Foguista Marítimo – 19, 20, 21 e 22. 
Cabo Foguista – 22. 
Ajudante de Maquinista – 17. 
Obs.: Lotados em serviços marítimos. 

 
Classe: MARINHEIRO 

 
Código: CT – 305 

 
Chateiro – 20. 
Marinheiro – C, D, E, F, G e H. 
Marinheiro – 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 
Praticante de Prático – 22. 
Atracador de 1º – 17. 
Atracador de 2º – 16. 
Marítimo – 11 e 17. 
Môço – 18. 
Série de Classes: FAROLEIRO 

 
Código: CT – 306 

 
Classes: A e B 

 
Faroleiro – E, F, G, H e I. 
Faroleiro – 21. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: GUINDASTEIRO 

 
Código: CT – 307 

 
Classes: A e B 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Guindasteiro – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Guindasteiro de 1º – 18. 
Guindasteiro de 2º – 16. 
Guindasteiro Mestre – 20. 

 
Classe: CAPATAZ 

 
Código: CT – 308  

 
Capataz – 18 e 19. 
Obs.: Lotados nas Capitanias dos Portos. 
Grupo Ocupacional: RODOVIÁRIO 

 
Código: CT – 400 

 
Série de Classes: MOTORISTA 

 
Código: CT – 401 

 
Classes: A, B e C 

 
Chofer – D. 
Chefe de Transporte – 26. 
Encarregado de Garagem – 26. 
Motorista – D, E, F, G, H, I e J. 
Motorista – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 e 25. 
Motorista Auxiliar – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 

21. 
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Garagista – 20. 
Motorista – 20. 
Motorista especializado – 20. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: TRATORISTA 

 
Código: CT – 402 

 
Classes: A e B 

 
Tratorista – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Arador tratorista – 20. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: CARREIRO 
 

Código: CT – 403 
 

Carroceiro – 13, 15, 18 e 19 
Carreiro – 16 e 17. 
Carreteiro – 17 e 18. 
Condutor de Viaturas – 19. 
Charreteiro – 20. 
SERVIÇO: EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
Grupo Ocupacional: BIBLIOTECA 

 
Código: EC – 100 

 
Série de Classes: BIBLIOTECÁRIO  

 
Código: EC – 101 

 
Classes: A, B e C 

 
Bibliotecário – E, I, J, K, L e M. 
Bibliotecário – 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 
Bibliotecário Auxiliar – E, F, G e H. 
Obs.: A critério da Comissão de Classificação 

de Cargos, os que possuírem diploma de 
Bibliotecário e estiverem no exercício das atribuições 
inerentes ao cargo. 

Auxiliar de Bibliotecário – 21, 22, 23, 24 e 25. 
Obs.: A Critério da Comissão de Classificação 

de Cargos, os que possuírem diploma de  
Bibliotecário e estiverem no exercício das atribuições 
inerentes ao cargo. 

Auxiliar de Biblioteca – 21, 22, 23, 24 e 25. 
Obs.: A critério da Comissão de  

Classificação de Cargos, os que  
possuírem diploma de Bibliotecário e 
 

estiverem no exercício das atribuições inerentes ao 
cargo. 

Auxiliar de Biblioteca – E. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Classe: AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 

 
Código: EC – 102 

 
Bibliotecário Auxiliar – E, F, G e H. 
Auxiliar de Bibliotecário – 20, 21, 22, 23, 24 e 

25. 
Auxiliar de Bibliotecário – D. 
Auxiliar de Biblioteca – 16, 19, 20, 21, 22, 23, 

24 e 25. 
Auxiliar de Biblioteca – D e E. 
Conservador de Biblioteca – 21. 
Obs.: Lotados no Instituto de óleos do 

Ministério da Agricultura. 
Grupo Ocupacional: DISCIPLINA ESCOLAR. 

 
Código: EC – 200 

 
Série de Classes : INSPETOR DE ALUNOS 

 
Código: EC – 204 

 
Classe: A e B 

 
Inspetor de Alunos – E, F, G, H e I. 
Inspetor de Alunos – 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 

24. 
Auxiliar de Disciplina – 16, 19 e 20. 
Guarda de alunos – 18 e 19. 
Bedel – 24. 
Inspetor – 19, 20, 21, 22 e 23. 
Obs.: Lotados no Ministério da Educação e no 

Ministério da Saúde exercendo a função de Inspetor  
de Alunos. 

Fiscal – 23. 
Obs.: Lotado no Instituto Profissional Quinze  

de Novembro, do Ministério da Justiça, exercendo a 
função de Inspetor de Alunos. 

Obs.: Nesta série de classes serão também 
enquadrados os Inspetores de Alunos do Código 
Pedro II, Academia Militar das Agulhas Negras e 
Colégios Militares. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei 
Grupo Ocupacional: DOCUMENTAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 
 

Código: EC – 300 
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Série de Classes: PREPARADOR DE TEXTOS 

 
Código: EC – 301 

 
Classes: A, B e C 

 
Técnico Especializado em Lexicografia, Revisão 

e Correção de Textos – 27. 
Auxiliar Administrativo – 28. 
Obs.: Lotado na Seção de Publicação do Instituto 

Nacional do Livro, do Ministério da Educação e Cultura. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: DOCUMENTARISTA. 

 
Código: EC – 302  

 
Classes: A e B 

 
Arquivologista – I, J, K, L e M. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: ARQUIVISTA 

 
Código: EC – 303 

 
Classes: A, B e C 

 
Assistente de Documentação – G. 
Arquivista – E, F, G, H, I, J, K e L. 
Arquivista – 21. 
Classificador de Arquivo Especial – J. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: PRODUTOR RADIOFÔNICO 

 
Código: EC – 304 

 
Classes: A, B e C 

 
Técnico Radiofônico – 27, 28, 29 e 30. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: REDATOR 

 
Código: EC – 305 

 
Classes: A, B e C 

 
Redator – H, J, K, L, M e N. 
Redator – 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Técnico de Divulgação Rural – L. 

Repórter – 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e  
24. 

Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: REVISOR 

 
Código: EC – 306 

 
Classes: A, B e C 

 
Revisor – H e I. 
Revisor – 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
Revisor de Provas – J, K, L, M e N. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: EXECUTOR DE TEXTOS 

 
Código: EC – 307 

 
Classes: A e B 

 
Linotipista – Ref. 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: REVISOR DE BRAILE. 
 

Código: EC – 308 
 

Classes: A e B 
 

Escrevente-Dactilógrafo – 21, 22 e 23. 
Obs.: Lotados no Instituto Benjamim  

Constant, do Ministério da Educação e Cultura, 
exercendo, há mais de 3 anos, funções de Revisor de 
Braile. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: LOCUTOR. 
 

Código: EC – 309 
 

Classes: A e B 
 

Locutor – 22, 23, 24 e 25. 
Locutor – H. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: INSPEÇÃO DE ENSINO 
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Código:  EC – 400 
 

Série de Classes: INSPETOR DE ENSINO 
 

Código: EC – 401 
 

Classes: A e B 
 

Inspetor de Educação Física – 25. 
Inspetor de Ensino Comercial – 25. 
Inspetor de Ensino Secundário – 25. 
Inspetor de Ensino Superior – 25. 
Fiscal – K. 
Obs.: Da Diretoria do Ensino Comercial, do 

Ministério da Educação e Cultura. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: MAGISTÉRIO 
 

Código: EC – 500 
 

Classe: PROFESSOR CATEDRÁTICO 
 

Código: EC – 501 
 

Professor Catedrático – L, M e O. 
Professor – O. 
Obs.: Lotado na Escola Politécnica da Bahia. 

 
Classe: PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 
 

Código: EC – 502. 
 

Adjunto de Professor Catedrático – K L e M. 
Professor de Ensino Superior – 27 – 28 e 29. 
Professor Adjunto – 28. 
Obs.: Lotados em estabelecimentos de ensino 

superior do Ministério da Educação e Cultura. 
Professor de Ensino Técnico – 28, 29, 30 e 31. 
Obs.: Lotados na Escola Técnica do Exército. 
Professor de Piano (E.N.M.) – 28. 
Professor – 28. 
Obs.: Lotados no Conservatório Nacional de 

Canto Orfeônico, do Ministério da  
Educação e Cultura. 

Professor (C. N. C. Q.) – 28. 
Professor (Etnografia e Pesquisas  

Folclóricas) – 28. 
Professor da Escola de Aeronáutica  

– 31. 

Professor (Escola de Farmácia).  
31 

Obs.: Lotados na Universidade da  
Bahia, do Ministério da Educação e  
Cultura. 

Professor (Escola de Enfermagem  
e serviço social) – 26. 

Obs.: Lotados na Universidade da  
Bahia do Ministério da Educação e  
Cultura. 

Professor (Escola Ana Neri) –  
27. 

Professor – 31. 
Obs.: Lotados na Universidade do  

Brasil, do Ministério da Educação e  
Cultura. 

Professor – 31. 
Obs.: Lotados na Universidade  

do Rio Grande do Sul, do Ministério  
da Educação e Cultura. 

Professor (C.M.M. – Belo  Horizonte) –  
K. 

Professor (C.P.E.M.I.B.A.) Pôrto  
Alegre – K. 

Professor de Radiotransmissão – 28. 
Obs.: Lotado na Escola Técnica  

do Exército. 
Professor Especializado –  

29 
Obs.: Lotado na Escola Nacional de 

Agronomia do Ministério da Agricultura. 
Assistente de Ensino – 27. 
Ob.: Os admitidos antes  

da vigência do Decreto nº 440 de 22 de janeiro de 
1946; ou que possuírem título de docente livre  da 
cadeira. 

Classe: ASSISTENTE DE ENSINO 
SUPERIOR 
 

Código: EC – 503 
 

Professor Auxiliar (Escola Ana Neri) – 25 
Professor Regente – 27 e 29. 
Obs.: Lotados na Faculdade Nacional  

de Filosofia do Ministério da Educação e Cultura. 
Assistente – K. 
Obs.: Lotados em estabelecimentos  

de ensino do Ministério da Agricultura  
e do Ministério da Educação e Cultura,  
exercendo função de  
magistério. 

Assistente – 27. 
Obs.: Lotados em estabelecimentos  

de ensino do Ministério da Agri- 
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cultura, do Ministério da Educação e  
Cultura exercendo função de magistério  
e na Academia Militar de Agulhas  
Negras. 

Assistente de Ensino – 27. 
Obs.: Lotado na Faculdade Nacional  

de Filosofia, do Ministério da Educação e  
Cultura. 

Classe: INSTRUTOR DE ENSINO SUPERIOR 
 

Código: EC – 504 
 

Instrutor (I.B.A.) – 25. 
Obs.: Lotados no Instituto de Belas  

Artes de Pôrto Alegre, do Ministério da  
Educação e Cultura. 

Instrutor – 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 
Obs.: Lotados em estabelecimentos de  

ensino superior do Ministério da Educação e  
Cultura. 

Coadjuvante de Ensino – 21. 
Obs.: Lotados na Escola  

Nacional de Educação física e  
Desportos da Universidade do Brasil. 

Obs.: Nesta classe serão  
também enquadrados os Auxiliares de  
ensino das Universidades Federais. 

Classe: PROFESSOR DE ENSINO 
AGRÍCOLA TÉCNICO 
 

Código: EC – 505 
 

Professor – I. 
Professor – 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
Auxiliar de Ensino – E, F e G. 
Obs.: Os registrados como  

professor de Ensino Agrícola de acôrdo com o 
Decreto nº 26.571, de 8 de abril de 1949, em 
matérias privativas do segundo ciclo ou comum aos 
dois ciclos. 

Classe: PROFESSOR DE ENSINO 
INDUSTRIAL TÉCNICO 
 

Código EC – 506 
 

Professor – J e K. 
Obs.: Professores lotados em escolas técnicas 

da Diretoria do Ensino Industrial do Ministério da 
Educação e Cultura e que lecionam disciplinas 
privativas do segundo ciclo ou comuns aos dois 
ciclos. 

Série de Classes: PROFESSOR DE ENSINO 
SECUNDÁRIO 

Código: EC – 507  
 

Classe: B 
Dirigente – 30. 
Professor – N. 
Obs.: Lotados no Colégio Pedro II do 

Ministério da Educação e Cultura e no Colégio 
Militar. 

Orientador Educacional – O. 
Obs.: Os do Colégio Pedro II. 

 
Classes: A e B 

 
Professor da Escola Preparatória de Cadetes 

do Ar – 28. 
Professor de Ensino Secundário – 25, 26, 27 e 

29. 
Professor Adjunto do Ensino Secundário – 29. 
Obs.: Lotados no Ministério da Marinha. 
Professor – 20, 27 e 28. 
Obs.: Lotados no Ministério da Guerra. 
Orientador Educacional – 26 
Obs.: Lotados no Ministério da Marinha. 
Assistente de Ensino – 27 
Obs.: Lotados no Colégio Pedro II, do 

Ministério da Educação e Cultura. 
Auxiliar de Ensino – 21. 
Obs.: Lotados no Colégio Pedro II, do 

Ministério da Educação e Cultura, exercendo função 
de magistério. 

Obs.: Na classe inicial desta série de Classes 
serão também enquadrados os atuais professôres 
horistas do Colégio Pedro II. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei: 
Classe: PROFESSOR DE ENSINO 

AGRÍCOLA BÁSICO 
 

Código: EC – 508 
 

Professor – I. 
Professor – 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
Auxiliar de Ensino – E, F e G. 
Obs.: Os registrados como professor de 

Ensino Agrícola de acôrdo com o Decreto nº 26.571, 
de 8 de abril de 1949, em matérias privativas do 1º 
ciclo. 

Série de Classes: PROFESSOR DE ENSINO 
ESPECIALIZADO 
 

(I.B.C. – I.N.E.S. – S.A.M.) 
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Código: EC – 509 
 

Classes: A e B 
 

Professor (Ensino Profissional e  
I.B.C.) – I. 

Professor (Ensino Profissional e  
Práticas Educativas. – I.B.C. ) – J. 

Professor (Ensino Secundário e  
Musical –I.B.C.) – K. 

Professor – K. 
Obs.: Lotados no Instituto Nacional  

de Educação de Surdos do  
Ministério da Educação e  
Cultura. 

Professor IBC – 22, 23 e  
24. 

Professor INES – 25 e 26. 
Professor do Ensino Primário – F,G,  

H, I e J. 
Obs.: Lotados no Instituto  

Benjamim Constant, do Ministério da  
Educação e Cultura. 

Professor Auxiliar – (D.N.S. – S.N.D.M.)  
– 21, 22, 24, 25 e 26. 

Professor (D.N.S. – S.N.D.M) – J. 
Auxiliar de Ensino Musical – G, H,  

I e J. 
Obs.: Lotados no Instituto Benjamin 

Constant, do Ministério da Educação e  
Cultura. 

Auxiliar de Ensino – F e G. 
Obs.: Lotados no Instituto Nacional  

de Educação de Surdos do Ministério  
da Educação e Cultura exercendo a função de 
magistério. 

Professor – I (S.A.M.) 
Professor – 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (S.A.M. 

e Penitenciária Professor Lemos de Brito). 
Auxiliar de Ensino – F e G. 
Obs.: Lotados no Serviço de Assistência a 

Menores (S.A.M.) do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores. 

Obs.: Na classe inicial desta  
série de classes, serão enquadrados  
os atuais servidores do Instituto Nacional  
de Educação de Surdos do M.E.C. que exerçam  
a atividade de magistério para surdos, seja qual 
fôr a forma de investigar do processo de 
admissão. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Classe: PROFESSOR DE ENSINO 

INDUSTRIAL BÁSICO 
 

Código: EC – 510 
 

Professor – J e K. 
Obs.: Professôres lotados em escolas técnicas 

da Diretoria do Ensino Industrial do Ministério da 
Educação e Cultura que lecionam disciplinas 
privativas do 1º ciclo e professôres de escolas 
industriais, da mesma Diretoria. 

Professor de Ensino industrial – 24 e 26. 
Professor de Ensino Industrial (Ofícios) – 22, 

23, 24 e 25. 
Professor de Cultura Geral – 25. 
Classe: PROFESSOR DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 
 

Código: EC – 511 
 

Professor – J. 
Obs.: Professôres de Canto Orfeônico e 

Economia Doméstica lotados nas escolas técnicas e 
industriais da Diretoria do Ensino Industrial do 
Ministério da Educação e Cultura. 

Instrutor – J. 
Obs.: Instrutores de Educação Física lotados 

nas escolas técnicas e industriais da Diretoria do 
Ensino industrial do Ministério da Educação e 
Cultura. 

Professor de Música – K. 
Obs.: Lotados no Ministério da Marinha. 
Professor de Educação Física – 26. 
Obs.: Lotados no Ministério da Aeronáutica. 
Auxílio de Ensino – 21. 
Obs.: Lotados no Colégio Pedro II (internato e 

externato) exercendo função de Professor de Canto 
Orfeônico, Educação Física e Economia Doméstica. 

Professor (S.N.I.) – 26. 
Classe: PROFESSOR DE CURSOS 

ISOLADOS 
 

Código: EC – 512. 
 

Professor de Alcalóides e óleos Essenciais – 
31. 

Professor Especializado – 27, 28, 29 e 30. 
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Professor (Cursos da B.N.) –  
27. 

Professor (Cursos do M.H.N.) – 27. 
Classe: PROFESSOR DE ENSINO  

PRÉ-PRIMÁRIO E PRIMÁRIO 
 

Código: EC – 514 
 

Professor de Ensino Primário – 21, 22,  
23 e 25. 

Professor de Ensino Primário – J. 
Professor Adjunto – 22. 
Obs.: Lotados na Fábrica de  

Itajubá, do Ministério da Guerra 
Professor – G. 
Obs.: Lotados no Ministério da  

Marinha. 
Professor – 20, 21, 22, 23, 

 24 e 25. 
Obs.: Lotados no Ministério da  

Justiça. 
Auxiliar de Ensino – 18. 
Obs.: Lotados na Rede Elétrica  

Piquete-Itajubá no Ministério da Guerra  
exercendo função de Magistério. 

Auxiliar de Ensino – D e E. 
Obs.: Lotados em estabelecimentos de  

ensino do Ministério da Justiça, exercendo  
função de Magistério. 

Grupo Ocupacional: PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E MUSEU 
 

Código: EC – 600 
 

Série de Classes: CONSERVADOR DE  
MUSEU 
 

Código: EC – 601 
 

Classes: A e B 
 

Conservador – I, J, K, L e M. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: PREPARADOR DE MUSEU 

 
Código: EC – 602 

 
Classes: A e B 

 
Paxidermista  – 25. 
Preparador de Fósseis – 22. 
Preparador de Rochas – 22. 
Preparador de Fósseis Especializado – 23. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: AUXILIAR DE MUSEU 

Código: EC – 603 
 

Classes: A e B 
 

Auxiliar de Museu – 22, 23, 24 e 25. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: CONSERVADOR DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
 

Código: EC – 604 
 

Classes: A, B e C 
 

Perito em Belas Artes – 24, 25, 26 e 27. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: AUXILIAR DE 

CONSERVADOR DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO 
 

Código: EC – 605 
 

Classes: A e B 
 

Auxiliar de Engenheiro – 22 e 23. 
Obs.: Lotados na Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional do Ministério da 
Educação e Cultura. 

Artífice – 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Lotados na Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional do Ministério da 
Educação e Cultura. 

Mestre – 22. 
Obs: Lotados na Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional do Ministério da 
Educação e Cultura. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: PESQUISA E 

ORIENTAÇÃO  EDUCACIONAL 
 

Código: EC – 700 
 

Série de Classes: TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 
 

Código: EC – 701 
 

Classes: A e B 
 

Técnico de Educação – J, K, L, M, N e O. 
Orientador Educacional – O. 
Obs.: Excluídos os do Colégio Pedro II. 
Inspetor de Ensino Médio – 27. 
Técnico de Ensino Médio – 29. 
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Assistente de Educação – 26, 27, 28, 29 e 30 
(da T.U.M. do M.E.C.). 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: ASSISTENTE DE 

EDUCAÇÃO 
 

Código: EC – 702 
 

Classes: A e B 
 

Assistente de Educação – 24, 25 e 26. 
Orientador Educacional – 26 e 27 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA 
 

Código: GL – 100 
 

Série de Classes: ZELADOR 
 

Código: GL – 101 
 

Classes: A e B 
 

Encarregado de Conservação e Limpeza dos 
Instrumentos Astronômicos e de precisão – 20. 

Encarregado de Mostruário – 20, 21 e 22. 
Zelador – C, D, E, F, G, H, I, J e K. 
Zelador – 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

e 26. 
Zelador de Garagem – 24. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: SERVIÇAL 

 
Código: GL – 102 

 
Classes: A  e B 

 
Ajudante de Copeiro – 16, 17 e 18. 
Ajudante de Roupeiro – 17. 
Arrumadeira: – 15. 
Camareiro – 15, 16, 17, 18 e 19. 
Cerzideira – 16 e 17. 
Copeiro – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 e 21. 
Copeiro Chefe – 20. 
Encarregado de Lavanderia – 12, 16, 18 e 21. 
Encarregado de Rouparia – 15, 16, 17, 18, 19, 

20 e 21. 
Engraxate – 17 e 18. 

Lavadeira – 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20 e 21. 

Lavadeira Arrumadeira – 17. 
Lavadeira Engomadeira – 17 e  

18. 
Roupeira – 17 e 19. 
Roupeiro – 16, 17, 18, 19, 20  

e 21. 
Servente Feminino – 18. 
Serviçal – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23 e 24. 

Taifeiro – 18. 
Engomadeira – 10. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Classe: SERVENTE DE  

NECROPSIA 
 

Código: GL – 103 
 
Servente de Autópsia – 16, 20, 21,  

22 e 23. 
 

Classe: SERVENTE 
 

Código: GL – 104 
 

Ajudante de encerador – 15. 
Ajudante de Motorista – 12, 13, 14,  

15, 16, 17, 18, 19 e 21. 
Ajudante de Serviço – 18. 
Auxiliar de Contínuo – 18, 19  

e 20. 
Auxiliar de Correio – 16. 
Auxiliar de Garagem – E. 
Auxiliar de Garagem – 16, 17, 18, 19   

e, 20. 
Auxiliar de Hangar – 16, 17, 18, 19, 20  

e 21. 
Auxiliar de Zelador – 11. 
Conservador de Edifício – 17, 18, 19,  

20, 21 e 22. 
Contínuo Auxiliar – 17, 18, 19 e 20. 
Correio – 20. 
Encarregado de Conservação de Livro – 21. 
Encarregado de Museu Escola – 16. 
Encarregado do Sanitário – 18. 
Encerador – 18. 
Guarda Servente – 12, 13, 14, 15,  

16, 17 e 18. 
Guarda – 18 e 20. 
Servente – B, C, D, E e F. 
Servente Contínuo – 17, 18  

e 20. 
Servente de Enfermaria – 17, 18, 19  

e 20. 
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Servente de Faxina – 21. 
Servente de Laboratório – 18. 
Servente Limpador - 12, 13, 14, 15,  

16, 17 e 18. 
Servente de Motorista – 16, 17, 18,  

19, 20 e 21. 
Servente de Oficina – 18, 19, 20  

e 21. 
Servente Porteiro – 18, 19, 20  

e 21. 
Servente Tratorista – 18 e 20. 
Zelador de Escritório – 16. 
Grupo Ocupacional: GUARDA E PROFILAXIA 

 
Código: GL – 200 

 
Série de Classes: GUARDA SANITÁRIO 

 
Código: GL – 201 

 
Classes: A, B e C 

 
Auxiliar de Expurgo – 20. 
Expurgador – 19. 
Guarda – 16, 17, 18, 19, 20  

e 21. 
Obs.: Lotados no Serviço Nacional de 

Endemias Rurais, Divisão de Organização  
Sanitária, Serviço de Saúde  
dos Portos. 

Guarda Chefe – 19, 20, 21 e 22. 
Guarda Chefe Geral – 20, 21 e 22. 
Guarda Chefe do Serviço Complementar – 20 

e 21. 
Guarda Sanitário Marítimo – E, F e I. 
Guarda Sanitário – D, E, F, G  

e H. 
Obs.: Excluídos os que ingressaram no 

Serviço Público mediante concurso. 
Guarda de Serviço Complementar – 16, 18, 19 

e 20. 
Guarda de Zona – 15, 16, 17, 18 e 19. 
Inspetor Especializado – 22. 
Obs.: Lotados no Serviço Nacional de 

Endemias Rurais. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Classe: INSPETOR DE GUARDAS 

 
Código: GL – 202 

 
Inspetor de Vigilância – 27. 

 
Série de Classes: GUARDAS 

Código: GL – 203 
 

Classes: A e B 
 

Auxiliar de Vigilância – 19. 
Encarregado de Prédio – 22. 
Fiscal de Vigilância – 20. 
Guarda-noturno – 15, 16, 17, 18 e 19. 
Rondante – 19. 
Vigia – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 

22. 
Vigia noturno – 19 e 21. 
Vigilante – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Guarda – 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
Obs.: Lotados no Serviço Nacional de 

Doenças Mentais (Ministério da Saúde) e no Serviço 
de Assistência a Menores, Escola Arthur Bernardes e 
Instituto Profissional Quinze de Novembro (Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores). 

Vigilante de Enfermaria – 18. 
Guarda – 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 
Obs.: Com exceção dos que conforme 

indicação constante das respectivas listas de 
enquadramento são incluídos como Guarda 
Sanitário. 

Guarda de Polícia – D, E, F e G. 
Guarda Vigilante – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Nesta série de classes serão também 

enquadrados os atuais servidores que 
desempenham a função de Guarda no D.C.T., 
resguardando o direito de opção. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei 
Série de Classes: BOMBEIRO 

 
Código: GL – 204 

 
Classes:  A e B 

 
Bombeiro de Fogo – 20, 21 e 22. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: SERVIÇO DE PORTARIA 

 
Código: GL – 300 

 
Classe: CHEFE DE PORTARIA 

 
Código: GL – 301 

 
Chefe de Portaria – D, F, G, H, I, J e K. 
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Auxiliar de Portaria – J. 
Série de Classes: PORTEIRO 

 
Código: GL – 302 

 
Classes: A e B 

 
Auxiliar de Portaria – G, H e I. 
Porteiro – G e I. 
Porteiro – 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 

26. 
Continuo – 23, 24 e 25. 
Continuo – D e H. 
Auxiliar de Portaria – 23. 
Porteiro-Zelador – 18. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: AUXILIAR DE PORTARIA 

 
Código: GL – 303 

 
Classes: A e B 

 
Auxiliar de Portaria – C, D, E e F. 
Auxiliar de Portaria – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Continuo – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Zelador de Procuradoria – 21 e 22. 
Ajudante de Porteiro – 21. 
Fiscal de Limpeza – 20. 
Auxiliar de Porteiro – 17 e 19. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Classe: ASCENSORISTA 

 
Código: GL – 304 

 
Ascensorista – B, C, D, E, F, e G. 
Ascensorista – 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 
Cabineiro – 17, 18, 19 e 20. 
Classe: MENSAGEIRO 

 
Código: GL – 305 

 
Aprendiz de Continuo – 10. 
Estafêta – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Com exceção dos lotados no 

Departamento dos Correios e Telégrafos. 
Mensageiro – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 e 20. 
Obs.: Com exceção dos lotados no 

Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Grupo Ocupacional:  TRABALHOS  
BRAÇAIS 
 

Código: GL – 400 
 

Classe: FEITOR 
 

Código: GL – 401 
 

Capataz – C, D, e E. 
Capataz – 14, 16, 17, 18, 19, 20,  

21 e 22. 
Obs.: Com exceção dos que  

conforme as listas de enquadramento, são  
incluídos como Capataz, por estarem  
lotados nas Capitanias de Portos, e  
Capataz Rural. 

Capataz Geral – 22. 
Encarregado de Cargas – 20. 
Feitor – 16, 18, 19, 20, 21  

e 22. 
Obs.: Com exceção dos que conforme  

as listas de enquadramento, são incluídos  
como Feitor de Turma Fixa, Feitor de Turma  
Volante e Capataz Rural. 

Feitor de 1ª classe – 18. 
Feitor de 2ª classe – 16. 
Classe: TRABALHADOR 

 
Código: GL – 402 

 
Aguadeiro – 13. 
Ajudante de Arador – 10. 
Ajudante de Caminhão – 19.  
Ajudante de Ferrador – 17  

e 19. 
Ajudante de Jardineiro – 16. 
Ajudante de Tratador de Animais – 15,  

17 e 18. 
Ajudante de Vaqueiro – 18. 
Aprendiz de Trabalhador – 8. 
Arador – 16, 17, 18, 19, 20, 21  

e 22. 
Auxiliar de Cavalaria – 18 
Auxiliar de Controle Leiteiro – 15, 16, 17 e 18. 
Auxiliar de Estábulo – 18. 
Auxiliar de Forrageamento – 15, 16 e 17. 
Auxiliar de Lavoura – 18. 
Auxiliar de Obras – 18. 
Auxiliar de Pocilga e Redil – 16. 
Auxiliar de Retiro – 18  
Auxiliar de Serviço de Monta – 16, 17 e 18. 
Auxiliar de Tratorista – 15, 16, 17, 18 e 19. 
Auxiliar de Transporte – 17. 
Auxiliar de Veículos – 16, 17 e 19. 
Bateiro – 17. 
Baista – 18. 
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Baldeador – 8, 13 e 14. 

Baldeador de Malas – 9, 10 e 11. 

Campeiro – 20. 

Candeeiro – 12. 

Capinador. – 13. 

Carvoeiro – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Encarregado de Pocilga – 16. 

Estivador – 18, 19, 20, 21 e 22. 

Faxineiro – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 

Ferrador – 16 e 19. 

Jardineiro Ajudante – 15, 16, 17, 18 e 19. 

Jardineiro Auxiliar – 17. 

Lavador – 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19. 

Lavador de Automóveis – 20. 

Lavador de Carros – 13. 

Lavador de Viaturas – 17, 18 e 19. 

Lenheiro – 17 e 18. 

Operador de Cultura – 18 e 19. 

Operário Agrícola – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 

18. 

Pescador – 22. 

Petrolizador – 15, 16, 17, 18 e 19. 

Reabastecedor – 12, 13, 16, 18, 20 e 21. 

Trabalhador – B, C, D, E e F. 

Trabalhador – 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19; 20, 21, e 22. 

Trabalhador Ajudante – 11. 

Trabalhador Braçal – 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 

Trabalhador do Campo – 18. 

Trabalhador Motorista – 19. 

Trabalhador de Pôrto – 19. 

Trabalhador Rural – 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18 

e 19. 

Tratador – 14, 15, 16, 17, 18 e 20. 

Tratador de Animais – 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 

Tratador de Animais Silvestres – 18. 

Vaqueiro – 10 e 18. 

 

SERVIÇO: JUSTIÇA 

 

Grupo Ocupacional: JUSTIÇA 

 

Código: JUS – 100 

 

Classe: Oficial de Justiça 

 

Código: JUS – 101 

 

Oficial de Justiça – J. 

Obs.: Do quadro do Ministério da Justiça. 
 

SERVIÇO: POLICIAL 
 

Grupo Ocupacional: CENSURA 
 

Código: POL – 100 
 

Série de Classes: CENSOR 
 

Código: POL – 101 
 

Classes: A e B. 
 

Censor – M. 
Censor – 29. 
Fiscal de Censura – 29. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Grupo Ocupacional: PERÍCIA 

 
Código: POL – 200 

 
Série de Classes: – PERITO CRIMINAL 
 

Código: POL – 201 
 

Classes: A e B 
 

Perito Criminal – M. 
Perito Criminal – 27. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: PREPARAÇÃO PROCESSUAL 
 

Código: POL – 300 
 

Série de Classes: Escrivão de Policia 
 

Código: POL – 301 
 

Classes: B, C e D. 
 

Escrivão de Policia – H, I, J, K, L e M. 
Escrevente de Policia – 24. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe: A 

 
Escrevente de Polícia – 22 e 23. 

Classe: OFICIAL DE DILIGÊNCIA 
 

Código: POL – 302 
 

Oficial de Diligência – G. 
Grupo Ocupacional: SEGURANÇA PÚBLICA E 

INVESTIGAÇÃO 
 

Código: POL – 400 
 

Classe: DELEGADO DE POLICIA 
 

Código: POL – 401 
 

Obs.: Nesta classe serão incluídos os atuais Comissários  
de Policia que se encontram no exercício de Cargos de  
Delegado de Policia, distritais, de Corregedor, Delegado de  
Segurança Política, Delegado de Segurança 
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Social, Delegado de Costumes e Diversões, Delegado de Menores, 
Delegado de Economia Popular, Delegado de Roubos e 
Falsificações, Delegado de Segurança Pessoal, Delegado de 
Acidentes de Trânsito, Delegado Marítimo e Aéreo e Chefe de 
Comissariado e Delegado de Vigilância.  

Série de Classes: COMISSÁRIO DE POLICIA  
 

Código: POL – 402 
 

Classes: A e B 
 

Comissário de Policia – K, L, M, N e O. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: INSPETOR DE POLICIA 
 

Código: POL – 408 
 

Inspetor de Policia Política – L.  
Série de Classes: DETETIVE 

 
Código: POL 404 

 
Classes: B, C e D 

 
Detetive – H, I, J, K e L. 
Investigador – 24. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe A. 

 
Polícia Especial – F e G 
Investigador – 22 e 23. 
Série de Classes: AGENTE DE POLICIA MARÍTIMA E 

AÉREA 
 

Código: POL – 405 
 

Classe: C 
 

Agente de Policia (D.P.M.) – J, K e L. 
 

Classe: B 
 

Agente de Policia (D.P.M.) – H e I. 
Policia Especial – J e K 

 
Classe: A 

 
Policia Especial – H e I. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: VIGILÂNCIA 

 
Código: POL – 500 

 
Série de Classes: GUARDA-CIVIL 

 
Código: POL – 501 

 
Classes: A, B, C e D 

 
Guarda-Civil – L. 
Obs.: Funções de Chefe de Zona. 

Guarda-Civil – J e K. 
Obs.: Funções de Fiscal de Zona  

e Auxiliar de Chefe  
de Zona. 

Guarda-Civil – H e I. 
Obs.: Funções de pequena chefia e  

execução. 
Guarda-Civil – F e G.  
Obs.: Funções de  

Execução. 
Guarda Civil – 22 
Obs.: Funções de execução. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: GUARDA DE PRESÍDIO 

 
Código: POL – 502 

 
Classe: C 

 
Inspetor – 25. 
Obs: Funções de Chefe de Disciplina. 

 
Classes: A e B. 

 
Guarda de Presídio – D, E, F  

e G. 
Guarda de Presídio – 16, 17, 18, 19, 

 20 e 21. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
SERVIÇO PROFISSIONAL – P 
Grupo Ocupacional: ASTRONOMIA,  

FÍSICA, QUÍMICA 
 

Código: P – 100 
 

Série de Classes: PERITO DE  
VALORES 
 

Código: P – 101 
 

Classes: A e B 
 

Tecnologiata – J, K e O. 
Obs.: os lotados na Casa da Moeda,  

em exercício no Gabinete de Perícias por mais  
de 2 (dois) anos na data desta 
 Lei. 

Tecnologista: 26, 27, 28,  
29 e 30. 

Obs.: Os lotados na Casa da Moeda,  
em exercido no Gabinete de Perícias por  
mais de 2 (dois) anos na data 
 desta Lei. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: AUXILIAR  

DE PERITO DE VALORES 
 

Código: P – 102 
 

Classes: A e B 
 
Auxiliar de Tecnologista: – 22, 23,  

24 e 25. 
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Obs.: Os lotados na Casa da Moeda, em 
exércicio no Gabinete de Pericial por mais de 2 (dois) 
anos na data desta Lei: 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: AUXILIAR DE 

METEOROLOGIA 
 

Código: P – 103 
 

Classes: A e B 
 

Calculista – E, F, G, H e I. 
Obs.: Lotados no Serviço. de Meteorologia do 

Ministério da Agricultura. 
Calculista – 20 e 21. 
Obs.: Lotados no Serviço de Meteorologia do 

Ministério da Agricultura. 
Aerologista Balístico – 23 e 24. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: OBSERVADOR 

METEOROLÓGICO 
 

Código: P – 104 
 

Classes: A e B 
 

Observador Meteorológico – B, C, D, E, F, G, 
H, I e J. 

Observador Meteorológico – 22, 23, 24, 25, 26 
e 27. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Classe: AUXILIAR DE OBSERVADOR 

METEOROLÓGICO 
 

Código P – 105 
 

Estacionário – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Estacionário Auxiliar – A, B e C. 
Encarregado de Pôsto de Meteorologia – 9. 
Estacionário de Pôsto de Meteorologia – 11. 
Série de Classes: AUXILIAR DE 

ASTRÔNOMO 
 

Código: P – 106 
 

Classes: A e B 
 

Astrônomo Auxiliar – F, G, H e I. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: METROLOGISTA 

 
Código: P – 107 

 
Classes A e B 

 
Metrologista – 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Cronografista Balístico – 24. 
Manometrista Balístico – 22. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Grupo Ocupacional: ATIVIDADES RURAIS 

 
Código: P – 200, 

 
Série de Classes: ASSISTENTE DE 

ORGANIZAÇÃO, RURAL 
 

Código: P – 201 
 

Classes: A, B e C 
 

Assistente de Cooperativismo – 24, 25, 26, 27 
e 28. 

Assistente de Organização Rural – L 
Economista Rural – I, J, K, L e M. 
Agrónomo-Economista – L, M e N. 
Obs.: Os que não possuem habilitação legal 

para o exercido da profissão de agrônomo. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: INSPETOR DE CAÇA E 

PESCA 
 

Código: P – 202 
 

Classes: A e B 
 

Inspetor – 23, 24, 25, 26 e 27. 
Obs.: Lotados na Divisão de Caça e Pesca do 

Ministério da Agricultura. 
Auxiliar de Campo – 22 e 23. 
Obs.: Lotados na Divisão de Caça e Pesca, do 

Ministério da Agricultura, exercendo e executando 
trabalhos inerentes à função de Inspetor. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de classes: INSPETOR DE TRIGO 
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Código: P – 203 
Classes: A e B 

 
Técnico em comércio de trigo – 30. 
Inspetor – 23, 24, 25, 26 e 27. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe: AUXILIAR DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E RURAL 

 
Código: P – 204 

 
Auxiliar de Inspetor – 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Com exceção dos lotados no Serviço de 

Proteção aos Índios, do Ministério da Agricultura. 
Auxiliar de Veterinária – 18. 
Auxiliar de Veterinário – 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
Guarda Sanitário – 21. 
Obs.: Os lotados no Serviço Nacional de Pesquisas 

Agronômicas do Ministério da Agricultura. 
Série de Classes: TÉCNICO RURAL 

 
Código P – 205 
Classes: A e B 

 
Avicultor – I. 
Apicultor – I. 
Sericicultor – I. 
Prático Rural – G e H. 
Técnico Agrícola – G e H. 
Auxiliar de Agrônomo – 23, 24 e 25. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe: MESTRE RURAL 

 
Prático Rural – 22. 

 
Código: P – 206 

 
Auxiliar de Agrônomo 19, 20, 21 e 22. 
Avicultor – 22. 
Técnico Agrícola – D, E e F. 
Prático Rural – D, E e F. 
Conservador de Herbário – 21 e 22. 

 
Classe: OPERÁRIO RURAL 

 
Código: P – 207 

 
Apicultor – 20. 
Auxiliar de Apicultor – 19. 
Auxiliar de Avicultor – 19, 20 e 21. 
Auxiliar de sericicultor – 20. 
Encarregado de testes – 20. 

Chacareiro – 19 e 20. 
Chacareiro ajudante – 20. 
Chefe de cultura – 21 e 22. 
Distribuidor de sementes – 20. 
Encarregado de distribuição de plantas – 21 e 

22. 
Encarregado de Estufa – 21. 
Encarregado de roseiral – 22. 
Encarregado de tanques de criação – 19 e 20. 
Encarregado de sementeira – 21. 
Enxertador – 20 e 21. 
Enxertador auxiliar – 19 e 20. 
Enxertador chefe – 20 e 22. 
Fruticultor – 20, 21 e 22. 
Hortelão – 19 e 22. 
Horticultor – 19. 
Jardineiro – 19, 20, 21, 22 e 23. 
Jardineiro chefe – 21. 
Prático agrícola – 19, 21 e 22. 
Prático fitossanitário – 20 e 21. 
Prático de laticínios – 19 e 20. 
Preparador de amostras – 20. 
Preparador de sementes – 21 e 22. 
Reflorestador – 19, 20, 21 e 22. 
Selecionador de amostras – 19 e 20. 
Selecionador de sementes – 20 e 21. 
Separador de sementes – 19, 20,21 e 22. 
Sirgueiro – 19. 
Suinocultor – 19. 
Tratador chefe – 20. 
Vacinador – 19 e 20. 
Viveirista – 19 e 20. 

 
Classe: CAPATAZ RURAL 

 
Código: P – 208 

 
Auxiliar de Fruticultor – 16, 18 e 19. 
Capataz – 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Lotados no Ministério  

da Agricultura no exercício de atividades  
rurais com exceção dos que conforme  
listas de enquadramento, são incluídos como Feitor. 

Capataz agrícola – 15, 16, 17, 18, 19 20 e 21. 
Capataz chefe – 19. 
Capataz de núcleo de Agricultura – 17. 
Capataz de núcleo de Zootecnia – 17. 
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Capataz de turma – 20. 
Encarregado de Campo – 20 e 22. 
Feitor – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 
Obs.: Lotados no Ministério  

da Agricultura no exercício de  

atividades rurais com exceção dos que  

conforme listas de enquadramento, são  

incluídos como Feitor, Feitor de Turma Fixa  

e Feitor de Turma Volante. 

Feitor Agrícola – 20. 

Feitor de Campo – 19, 20 e 21. 

Feitor Geral – 20. 

Feitor de Núcleo de Zootecnia – 20. 

Monitor agrícola – 17 

Tratador Chefe – 16. 

 
Classe AUXILIAR RURAL 

 
Código: P – 209 

 
Ajudante de avicultor – 13. 
Apicultor – 11 e 18. 
Auxiliar de Agrostologia – 18. 
Auxiliar de avicultor – 14 e 18. 
Auxiliar de avicultor – 16, 17 e 18. 
Auxiliar de avicultura – 16 e 17. 
Auxiliar de laticínios – 18. 
Auxiliar de psicultor – 18. 
Chacareiro – 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 18. 
Coletor de sementes – 18. 
Desintetador – 16, 17, 18, 19 e 20. 
Encarregado de tanques de criação – 18. 
Enxertador auxiliar – 18. 
Fiandeira – 15, 16 e 17. 
Fiscal de Cultura – 18. 
Fruticultor – 18. 
Hortelão – 16, 17 e 18. 
Jardineiro – 10, 13, 15, 16, 17 e 18. 
Operário Rural – 15. 
Operário Silvicultor – 17. 
Prático Agrícola – 18. 
Prático de laticínios – 18. 
Reflorestador – 13,14, 15, 18, 17 e 18. 
Selecionador de amostras – 16, 17 e 18. 
Selecionador de sementes – 18. 
Separador de sementes – 10, 15, 17 e 18. 

Vacinador – 17 e 18. 
Viveirista – 15, 17 e 18. 

 
Grupo Ocupacional: ATUÁRIA 

 
Código: P – 300 

 
Série de Classes: AUXILIAR DE ATUÁRIO 

 
Código: P – 301 

 
Classes: A e B 

 
Auxiliar de Atuário – 23, 24, 25, 26, 27, e 28. 
Obs.: Excluídos os Auxiliares de Atuários (referência 27 

e 28) que, aprovados em prova de habilitação para Atuário, 
foram inicialmente admitidos para exercer a função de Atuário, 
e cujas referências de salários, correspondam a padrões de 
vencimentos dos cargos da carreira de Atuário. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: BELAS ARTES E ARTES APLICADAS 
 

Código: P – 400 
 

Série de Classes: GRAVADOR ARTÍSTICO 
 

Código: P – 401 
Classes: A, B e C 

 
Gravador – H, I, J, K, L, M e N. 
Obs.: Lotados na Casa da Moeda do Ministério da 

Fazenda. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: AUXILIAR DE GRAVAÇÃO ARTÍSTICA 
 

Código: P – 402 
 

Auxiliar de Gravador – 19,20, 21, 22, 23 e 25. 
Série de Classes: ESCULTOR 
 

Código: P – 403 
 

Classes: A e B 
 
Escultor – 24. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO' 
 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe: ORIENTADOR MUSICAL 

 
Código: P – 404 

 
Assistente Musical – 26. 

 
Série de Classes: TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS 
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Código: P – 405. 
 

Classes: A e B 
 

Técnico de Artes Gráficas – I e N. 
Inspetor Técnico – 26 e 28. 
Obs.: Lotados no Departamento de Imprensa Nacional, 

do Ministério da justiça e Negócios Interiores. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe: MÚSICO 

 
Código: P – 407 

 
Músico Auxiliar – 19 e 20. 
Músico – 22, 23, 24 e 25. 

 
Grupo Ocupacional: CINEMATOGRAFIA FOTOGRAFIA 

 
Código: P – 500 

 
Série de Classes: CINETÉCNICO 

 
Código: P – 501 

 
Classes: A, B e C 

 
Cinegrafista – L. 
Cinegrafista – 24, 25, 26 e 27. 
Cinematografista – K. 
Cinematografista – 24, 25, 26, 27 e 28. 
Cenarista – 27. 
Cinetécnico – 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: FOTOGRAFO 
 

Código: P – 502 
 

Classes: A, B e C 
 
Fotógrafo – F, G, H e I. 
Fotógrafo – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
Fotomicrógrafo – 24, 25, 26 e 27. 
Microfotógrafo – J. 
Fotógrafo Policial – 21, 22, 23 e 24. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: AUXILIAR DE FOTOGRAFO 
 

Código: P – 503 
 

Auxiliar de Fotógrafo – 18, 19, 20 e 21. 
Revelador – 18, 19, 20 e 21. 
Fotógrafo Auxiliar – 20 e 21. 
 

Classe: OPERADOR CINEMATOGRÁFICO 

Código: P – 504 
 

Operador Cinematográfico – 24. 
 

Classe: AUXILIAR DE OPERADOR 
CINEMATOGRÁFICO 

 
Código: P – 505 

 
Auxiliar de Operador Cinematográfico – 20. 

 
Grupo Ocupacional: CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

 
Código: P – 600. 

 
Série de Classes: CLASSIFICADOR DE PEDRAS 

 
Código: P – 601 

 
Classes: A, B e C 

 
Classificador de Pedras – 25, 26 e 27. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: CLASSIFICADOR DE PRODUTOS 
ANIMAIS E VEGETAIS 

 
Código: P– 602 

 
Classes: A e B  

 
Classificador de Produtos – 21, 22, 23, 24, 25, 

26 27. 
Classificador de Produtos Vegetais – E, F, G, H, 

I, J, K e L. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: CONTABILIDADE 
 

Código: P – 700 
 

Série de Classes: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
 

Código: P – 701 
 

Classes: A, B, e C 
 
Contabilista – 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29 e 

30. 
Obs.: Excluídos os enquadrados  

na Série de Classes de Contador. 
Guarda-livros – E, F e G. 
Obs.: Excluídos os enquadrados  

na Série de Classes de Contador. 
Contabilista Auxiliar – 21. 
Auxiliar de Contabilidade – 21, 22 e 23. 
Correntista – 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
Obs.: Os que foram  

admitidos com a exigência do diploma de Guarda-
livros. 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: CRIPTOGRAFIA 
 

Código: P – 800 
 

Série de Classes: CRIPTÓGRAFO 
 

Código: P – 801 
 

Classes: A e B 
 
Criptógrafo – 24,25, 26, 27 e 28. 
Criptógrafo de Polícia Política – J. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 

 
Grupo Ocupacional: DACTILOSCOPIA 

 
Código: P – 900 

 
Série de Classes: DACTILOSCOPISTA 

 
Código: P – 901 

 
Classes: A, B e C 

 
Dactiloscopista – H, I, J, K e L. 
Obs.: Do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e 

lotados no Departamento Federal de Segurança Pública, e os 
do Ministério do Trabalho. 

Assistente Técnico de Identificação – M. 
Obs.: Do Ministério da Aeronáutica. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: AUXILIAR DE DACTILOSCOPISTA 
 

Código: P – 902 
 

Classes: A e B 
 

Identificador – 19, 20, 21, 22 e 23. 
Dactiloscopista Auxiliar – E, F e G. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: DESENHO E CARTOGRAFIA 
 

Código: P – 1.000 
 

Série de Classes: DESENHISTA 
 

Código: P – 1.001 
 

Classes: A, B e C 
 
Desenhista – E, F, G, H, I, J, K, L e M. 

Desenhista – 19, 20, 21, 22, 23,25, 26, 27 e 28. 
Desenhista Civil – 1. 
Desenhista Industrial – 24. 
Desenhista Projetador Especializado  

em linhas férreas – 20. 
Projetador – 24, 25 e 26. 
Projetador Auxiliar – 22 e 23. 
Encarregado do Gabinete de Desenho – 27. 
Desenhista Especializado – 31. 
Chefe de Cartografia – N. 
Cartógrafo – 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe: AUXILIAR DE DESENHO 

 
Código: P – 1.002 

 
Desenhista Auxiliar – E, F, G e H. 
Auxiliar de Desenhista – 21. 
Desenhista – 17, 19 e 20. 

 
Série de Classes: FOTOGRAMETRISTA 

 
Código: P – 1.003 

 
Classes: A e B 

 
Fotógrafo – 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Fotogrametrista – 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 
Aerofotógrafo – Prático de Laboratório – 25. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ELETRÔNICA 
 

Código: F – 1.100 
 

Classe: INSPETOR ELETRÔNICO 
 

Código: P – 1.101 
 
Eletrotécnico – 31. 
Técnico de Infraestrutura – 29. 
Técnico em Instalações Elétricas,  

Mecânicas e Hidráulicas – 29. 
 

Grupo Ocupacional: ENGENHARIA 
 

Código: P – 1.200 
 

Série de Classes: DELINEADOR 
 

Código: P – 1.201 
 

Classes: A. e B 
 
Delineador – 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 
Delineador Auxiliar – 21, 22 e 23. 
Obs.: Os atuais servidores que  

exercem a função de Preparadores 
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de Trabalho serão enquadrados como Delineadores. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: MESTRE DE OBRAS 
 

Código: P – 1.202  
 

Classes: A, B e C 
 
Mestre de Obras – 22, 24 e 25. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: AGRIMENSOR 
 

Código: P– 1.203 
 

Classes: A e B 
 
Agrimensor – 26. 
Auxiliar de Engenheiro – H, I, J e K. 
Obs.: Os que possuem habilitação legal para o 

exercício da profissão de Agrimensor. 
Auxiliar de Engenheiro – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 e 27. 
Obs.: Os que possuem habilitação legal para o 

exercício da profissão de Agrimensor. 
Topógrafo – 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Obs.: Os que possuem habilitação legal, para o 

exercício da profissão de Agrimensor. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: AUXILIAR DE ENGENHEIRO 
 

Código: P – 1.204 
 

Classes: A, B e C 
 
Auxiliar de Engenheiro – H, I, J e K. 
Auxiliar de Engenheiro – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 e 27. 
Técnico de Infraestrutura – 29. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: CONDUTOR DE TOPOGRAFIA 
 

Código: P – 1.205 
 

Classes: A, B e C 
 
Topógrafo – 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe: AUXILIAR DE MEDIÇÃO 

 
Código: P – 1.206 

 
Auxiliar de Campo – 15, 16, 17, 18, 19, 20, ,21,, 22, 23, 

e 24. 
Condutor de Campo – 20, 21 e 22. 
Porta-mira – 18. 

 
Série de Classes: AGENTE TÉCNICO 

 
Código: P – 1.207 

 
Classe: – C 

 
Técnico Especializado – 28 e 29. 
Obs.: Dos Arsenais, fábricas, parques ou indústrias dos 

Ministérios Militares. 
Mestre de Oficina – I e J. 
Obs.: Dos Arsenais, fábricas, parques ou indústrias dos 

Ministérios Militares. 
Mestre – 25 e 26. 

 
Classe: B 

 
Técnico Especializado – 25, 26 e 27. 
Obs.: Dos Arsenais, fábricas, parques ou indústrias dos 

Ministérios Militares. 
 

Classe: A 
 

Técnico Especializado – 24. 
Obs.: Dos Arsenais, fábricas, parques ou indústrias dos 

Ministérios Militares. 
Mestre de Oficina – F, G e, H. 
Obs.: Dos Arsenais, fábricas, parques ou indústrias dos 

Ministérios Militares. 
Mestre – 23 e 24. 
Obs.: Dos Arsenais, fábricas, parques ou indústrias dos 

Ministérios Militares. 
 

Grupo Ocupacional: ESCAFANDRIA 
 

Código: P – 1.300 
 

Série de Classes: ESCAFANDRISTA 
 

Código: P – 1.301 
 

Classes: A e B 
 

Escafandrista – 20, 21 e 22. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ESTATÍSTICA 
 

Código: P – 1.400 
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Série de Classes: ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA 
 

Código: P – 1.401 
 

Classes: A e B 
 

Estatístico Auxiliar F, G e H. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: AUXILIAR DE ESTATÍSTICO 
 

Código: P – 1.402 
 

Classes: A e B 
 
Auxiliar Estatístico – 21. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Grupo Ocupacional: INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 
Código: P – 1.500 

 
Série de Classes: EXAMINADOR DE MARCAS 

 
Código: P – 1. 501 

 
Classes: A, B e C 

 
Examinador de Marcas – F, G, H,I,J e K. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: FISCAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

Código: P – 1.502 
 

Classes: A, B e C 
 

Inspetor de Indústria e Comércio – H,I,J,K e L. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 

 
Grupo Ocupacional: LABORATÓRIO 

 
Código: P – 1.600 

 
Série de Classes: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
 

Código: P – 1.601 
 

Classes: A e B 
 
Técnico de Laboratório – I, J, K,L e M. 
Obs.: Com exclusão dos que possuírem diploma de 

médico. 
Técnico de Laboratório – 25, 26 e 27. 
Obs.: Com exclusão dos que possuírem diploma de 

médico. 

Auxiliar de Pesquisador– 25. 

Auxiliar de Tecnologista – 25 

Técnico de Laboratório – 18, 20, 21, 22, 23 e 24. 

Obs.: Os que ingressaram na carreira mediante 

prova de habilitação realizada pelo DASP excluídos os 

portadores de diploma de médico. 

 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 

Art. 20 desta Lei. 

 

Série de Classes: LABORATORISTA 

 

Código: P – 1.602 

 

Classes A e B 

 

Técnico de Laboratório – 19, 20, 22, 23,e 24. 

Obs.: Com exclusão dos que ingressaram na 

carreira mediante prova de habilitação realizada pelo 

DASP e os portadores de diploma de médico. 

Laboratorista – 18, 19, 20,21; 22, 23 e 24. 

Laboratorista – H. 

Auxiliar de Pesquisador – 21, 22, 23 e 24. 

Auxiliar de Tecnologista – 21, 22, 23 e 24. 

Auxiliar de Laboratório – 18, 19, 20, 21 e 22. 

Auxiliar de Laboratorista – 20, 21 e 22. 

Manipulador – 22. 

Pratico de Farmácia – D, F, G e H. 

Obs.: Os que exercem atribuições de 

Laboratorista. 

Coletor de Amostras – 18, 19, 20, 21 e 22. 

Prático de Laboratório – D, E, F,G e H. 

Prático de Laboratório – 22. 

Zelador de Laboratório – 18, 19, 20, 21 e 24. 

Preparador de Laboratório – 20, 21 e 22. 

Conservador de Laboratório – D. 

Conservador de Laboratório – 20, 21 e 22. 

 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 

Art. 20 desta Lei. 

 

Classe: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
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Código: P – 1.603 
 

Auxiliar de Laboratório – 13, 14 e 15. 
Rotulador – 16, 17 e 19. 
Coletor de Amostras – 16 e 17. 
Zelador de Laboratório – 13, 14, 15, 16 e 17. 
Auxiliar de Manipulador – 16. 

 
Série de Classes: TECNOLOGISTA 

 
Código: P – 1.604 

 
Classes A e B 

 
Tecnologista – J, K, L, M e N. 
Obs.:Com exceção dos enquadrados nas séries 

de classes de Perito de Valores, Engenheiro-
Tecnologista, e Químico-Tecnologista. 

Tecnologista – 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 
31. 

Obs.: Com exceção dos enquadrados nas séries 
de classes de Perito de Valores, Engenheiro-
Tecnologista, Químico-Tecnologista e Agrônomo. 

Técnico especializado em beneficiamento de 
fibras de caroá – 28. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: MEDICINA, FARMÁCIA E 
ODONTOLOGIA 

 
Código: P – 1.700 

 
Série de Classes: ASSISTENTE DE ENFERMAGEM 

 
Código: P – 1.701 

 
Classes: A, B e C 

 
Enfermeiro – G, H, I, J, K, L e M. 
Obs.: Com exclusão dos portadores de diploma 

de enfermeiro registrado na Diretoria do Ensino Superior 
do M.E.C. que satisfaçam um dos seguintes requisitos: 
a) comprovação de conclusão de curso, no regime da 
Lei 775, de 6 de agôsto de 1949; b) comprovação de ter 
exercido durante três anos direção, ensino ou inspeção 
em Escola de Enfermagem ou de Auxiliar de 
Enfermagem oficial ou reconhecida, ou chefia ou 
supervisão de enfermagem. 

Enfermeiro – 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 
27. 

Obs.: Com exclusão dos portadores  
de diploma de enfermeiro, regis- 
 

trado na Diretoria do Ensino Superior do M.E.C. 
que satisfaçam um dos seguintes requisitos: a) 
comprovação de conclusão de curso no regime 
da Lei 775, de 6 de agôsto de 1949; b) 
comprovação de ter exercido durante três anos 
direção, ensino ou inspeção em Escola de 
Enfermagem ou de Auxiliar de Enfermagem oficial 
ou reconhecida, ou chefia ou supervisão de 
enfermagem. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

Código P – 1.702 
 

Classes: A, B e C 
 
Auxiliar de Enfermagem – 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 e 24. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o 

exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Auxiliar de Serviços Médicos – 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Obs.: Os legalmente habilitados para o 
exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Atendente – C, D, E, F e G. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o 

exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Atendente – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 e 22. 

Obs.: Os legalmente habilitados para o 
exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Auxiliar de Ambulatório – 15, 16, 17, 18, 19 
e 20. 

Obs.: Os legalmente habilitados para o 
exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Auxiliar de Vacinação – 16, 17, 19, 20, 21 e 
22. 

Obs.: Os legalmente habilitados para o 
exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Auxiliar de Atendente – 18. 
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Obs.: Os legalmente habilitados para o 
exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Atendente de Oftalmologista – 18. 
Oba.: Os legalmente habilitados para o 

exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Atendente – 19. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o 

exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Atendente clínica odontológica – 18. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o 

exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Auxiliar de serviços odontológicos – 19. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o 

exercício das atividades profissionais de Auxiliar 
de Enfermagem. 

Na Classe C desta série de classes serão 
enquadrados os atuais Auxiliares de Enfermagem 
que possuam curso regular nas Escolas de 
Auxiliar de Enfermagem, de acôrdo com a 
legislação em vigor. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: ATENDENTE 
 

Código: P – 1.703 
 

Atendente – C, D, E, F e G. 
Atendente – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 e 22. 
Atendente Oftalmologista – 13. 
Atendente feminino – 19. 
Auxiliar de atendente – 18. 
Atendente de Clínica Odontológica – 18. 
Auxiliar de serviços odontológicos – 19. 
Auxiliar de Ambulatório – 15, 16, 18, 19 e 

20. 
Auxiliar de Dentista – 17. 
Auxiliar de Enfermagem – 17, 19, 20, 21, 

22, 23 e 24. 
Auxiliar de Serviços Médicos – 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Auxiliar de Vacinação – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 
22. 

 
Classe: AUXILIAR DE NECROPSIA 

 
Código: P – 1.704 

 
Auxiliar de Autópsia – H. 
Auxiliar de Autópsia – 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
Auxiliar de Necropsia – 21. 
 

Classe: AUXILIAR DE PRAXITERAPIA 
 

Código: P – 1.705 
 
Auxiliar de Praxiterapia – 19, 20, 21 e 22. 

 
Classe: ENFERMEIRO AUXILIAR 

 
Código: P – 1.706. 

 
Enfermeiro – G, H, I, J, K e L. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 

da profissão, excetuados os portadores de diploma de 
Enfermeiro. 

Enfermeiro – 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 
27. 

Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 
da profissão, excetuados os portadores de diploma de 
Enfermeiro. 

Atendente – C, D, E, F e G. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 

da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 
Atendente – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 

da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 
Atendente Oftalmologista – 18. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 

da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 
Atendente feminino – 19. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 

da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 
Atendente (clínica odontológica) – 18. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 

da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 
Auxiliar de Atendente – 18. 
Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 

da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 
Auxiliar de Serviços Odontológicos – 19. 
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Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 
da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Auxiliar de ambulatório – 15, 16, 17, 18, 19 e 
20. 

Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 
da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Auxiliar de Enfermagem – 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 e 24. 

Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 
da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Auxiliar de Serviços Médicos – 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 e 26. 

Obs.: Os legalmente habilitados para o exercício 
da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

 
Classe: ENFERMEIRO MILITAR 

 
Código: P – 1.707 

 
Enfermeiro – G, H, I e J. 
Obs.: Os lotados no Ministério da Guerra, 

excluídos os portadores de diploma de Enfermeiro. 
Enfermeiro – 19 – 20 e 21. 
Obs.: Os lotados no Ministério da Guerra, 

excluídos os portadores de diploma de Enfermeiro. 
 

Série de Classe: OBSTETRIZ 
 

Código: P – 1.708 
 

Classes: A, B e C 
 
Auxiliar de enfermagem – 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 e 24: 
Obs.: As portadoras de diplomas de Parteira 

fornecidos por Faculdades de Medicina na forma da 
lei. 

Auxiliar de serviços médicos – 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 e 26. 

Obs.: As portadoras de títulos de Enfermeira 
obstetra fornecidos por Faculdade de Medicina, na 
forma da lei. 

Atendente – C, D, E, F e G. 
Parteira – 21, 22 e 23. 
Obs.: As portadoras de títulos de Enfermeira 

obstetra fornecidos por Faculdade de Medicina, na 
forma da lei. 

Atendente – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 
Auxiliar de ambulatório – 15 – 16, 17, 18, 19 e 

20. 
Auxiliar de vacinação – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 

22. 
Auxiliar de Atendente – 18. 

Atendente Oftalmologista – 18. 
Atendente feminino – 19. 
Atendente (clínica odontológica) – 18. 
Auxiliar de serviços odontológicos – 19. 
Obs.: As portadoras de títulos de Enfermeira obstetra 

fornecidos por Faculdade de Medicina, na forma da lei. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 

 
Classe: MASSAGISTA 

 
Código: P – 1.709 

 
Massagista – 21, 22 e 24. 
 

Classe: OPERADOR DE RAIOS X 
 

Código: P – 1.710 
 
Operador de Raios X – F, G, H e I. 
Operador de Raios X – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
 

Classe: PARTEIRA PRÁTICA 
 

Código: P – 1.711 
 
Parteira – 21, 22 e 23 
Atendente – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 
Auxiliar de Ambulatório – 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
Auxiliar de Vacinação – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Auxiliar de Atendente – 18. 
Atendente Oftalmologista – 18. 
Atendente feminino – 19. 
Atendente clínica odontológica – 18. 
Auxiliar de Serviços Odontológicos – 19. 
Obs.: As portadoras de licença de Parteira Prática 

conferida pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, 
ou de certificados de Auxiliar de Maternidade conferidos pelo 
Departamento Nacional de Saúde, na forma da lei. 

 
Classe: PRATICO DE FARMÁCIA 

 
Código: P – 1.712 

 
Prático de Farmácia – D, E, F, G e H. 

 
Classe: PROTÉTICO 

 
Código: P – 1.713 

 
Operador Protético – 20 e 22. 
Protético – 20 e 25. 
Auxiliar de Prótese – 21. 
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Grupo Ocupacional: PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS 
 

Código: P – 1.800 
 

Série de Classes: INSPETOR DE ÍNDIOS 
 

Código: P – 1801 
 

Classe B 
 
Chefe de Inspetoria de Índios – 27 e 28. 
 

Classes: A e B 
 
Inspetor – 23, 24, 25, 26 e 27. 
Obs.: Lotados no Serviço de Proteção aos Índios do 

Ministério da Agricultura. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: AGENTE DE PROTEÇÃO AOS ÍINDIOS 
 

Código: P – 1.802 
 

Classes: A e B 
 
Agente – 20, 21 e 22. 
Obs.: Lotados no Serviço de Proteção aos Índios do 

Ministério da Agricultura. 
Auxiliar de Inspetor – 20, 21 e 22. 
Obs.: Lotados no Serviço de Proteção aos Índios do 

Ministério da Agricultura. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 

 
Grupo Ocupacional: SERVIÇO SOCIAL 

 
Código: P – 1.900 
 

Série de Classes : AGENTE SOCIAL 
 

Código: P – 1.901 
 

Classes: A, B e C 
 
Assistente Social – 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
Obs.: Com exclusão dos que possuírem habilitação 

legal para o exercício da profissão de assistente social. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: NUTRICIONISTA 
 

Código: P – 1.902 
 

Nutricionista – 23 e 24. 

Grupo Ocupacional: TELECOMUNICAÇÕES 
 

Código: P – 2.000 
 

Série de Classes: TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES 
 

Código: P – 2.002 
 

Classes: A e B 
 
Radiotécnico – 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
Radiotécnico Aferidor – 22. 
Radiotécnico Auxiliar – 22. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: OPERADOR RADIOFONICO 
 

Código: P – 2.003 
 
Operador de Rádio – 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
 

Grupo Ocupacional: TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
 

Código: P – 2:100 
 

Série de Classes: INSPETOR DE PREVIDÊNCIA 
 

Código: P – 2.101 
 

Classes A e B 
 
Inspetor de Previdência – I, J, K, L e M. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: INSPETOR DE SEGUROS 
 

Código: P – 2.102 
 

Classes: A e B 
 
Inspetor de Seguros – I, J, K, L e M. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: ASSISTENTE SINDICAL 
 

Código: P – 2.103 
 

Classes: A, B e C 
 
Assistente Sindical – 25. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 
Art. 20 desta Lei. 
 
Série de Classes: INSPETOR DO TRABALHO 
 

Código: P – 2.104 
 

Classes: A e B 
 
Inspetor do Trabalho – I, J, K, L e M. 
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Fiscal – 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 
Obs.: Lotados no Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: TRADUÇÃO 
 

Côdigo: P – 2.200 
 

Série de Classes: TRADUTOR 
 

Côdigo: P – 2.201 
 

Classes: A e B 
 

Tradutor – H e K. 
Tradutor – 23, 24, 25, 28, 27 e 28 
Tradutor-Auxiliar – 22. 
Tradutor-Policial – 27. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

SERVIÇO: TÉCNICO CIENTÍFICO 
 

Grupo Ocupacional: AGRONOMIA 
 

Côdigo: TC – 100 
 

Série de Classes: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

Côdigo: TC – 101 
 

Classes: A e B 
 

Agrônomo Biologista – L, M e N. 
Agrônomo Cafeicultor – L, M e N. 
Agrônomo Ecologista – L, M e N. 
Agrônomo Economista – L, M, e N. 
Obs: Com exclusão dos que não forem  

portadores de diploma de Agrônomo os quais serão 
enquadrados como Assistente de Organização Rural. 

Agrônomo Fitossanitarista – L, M e N. 
Agrônomo de Fomento Agrícola – L, M e N. 
Agrônomo Fruticultor – L, M e N. 
Agrônomo de Plantas Téxteis – L, M e N. 
Agrônomo Silvicultor – L, M e N. 
Enologista – L, M e N. 
Enologista – 25, 26, 27 e 28. 
Técnico de Educação Rural – L, M e N. 

Técnico de Caça e Pesca – L, M e N. 
Zootecnista – L, M e N. 
Químico Agrícola – L, M e N. 
Obs.: Para essas seis últimas carreiras 

citadas, os que forem portadores de diploma  
de Agrônomo, exigido legalmente para o  
ingresso nessas carreiras de acôrdo com o 
Decreto-lei nº 8.613, de 9 de janeiro de  
1946: 

Agrônomo – J e K. 
Agrônomo – 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 

30. 
Fitotecnista – M. 
Fitotecnista – 25, 26 e 27. 
Técnico de Experimentação Agrícola – 27, 28, 

29, 30 e 81. 
Assistente Técnico de Fitotecnia do Instituto 

Agronômico do Sul – 26 e 27. 
Assistente Técnico de Solos do Instituto 

Agronômico do Sul – 26. 
Técnico Especializado nas Culturas de Raízes 

e Tubérculos do Instituto Agronômico do Leste –  
26. 

Técnico Especializado em Culturas 
Tropicais do Instituto Agronômico do Leste –  
26 

Técnico Especializado em Experimentação 
Agrícola do Serviço Nacional de Pesquisas 
Agronômicas – 29. 

Técnico Especializado em Horticultura e 
Fruticultura do Instituto Agronômico do Leste –  
26. 

Técnico Especializado no Melhoramento  
do Café do Instituto Agronômico do Leste –  
26. 

Técnico Especializado no Melhoramento e 
Cultura do Fumo do Instituto Agronômico do Leste – 
26. 

Técnico de Experimentação Agrícola do 
Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola – 
26. 

Técnico de Experimentação Agrícola do 
Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas –  
26. 

Técnico em Genética e Melhoramento do 
Algodoeiro do Instituto Agronômico do Leste –  
27. 

Técnico em Fitopatologia do Instituto 
Agronômico do Leste – 27. 

Técnico Especializado no Serviço de 
Conservação dos Solos e Contrô- 
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le da Erosão do Instituto Agronômico do Leste – 26. 

Assistente Técnico de Climatologia do Instituto 
Agronômico do Sul – 26. 

Técnico de Avicultura – L. 
Técnico de Apicultura – L. 
Técnico de Sericicultura – L. 
Inspetor – 27. 
Obs.: Lotados na Divisão de Fomento da 

Produção Vegetal do Ministério da Agricultura e 
portadores de diploma de Agrônomo. 

Tecnologista – 30. 
Obs.: Portador do diploma de Agrônomo e 

lotado na Divisão de Caça e Pesca. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ASTRONOMIA, FÍSICA E 
QUIMICA 

 
Grupo: TC – 200 

 
Série de Classes: ASTRÔNOMO 

 
Código: TC – 201 

 
Classes: A e B 

 
Astrônomo – J, K, L, M e N. 
Astrônomo – 24, 25 e 26. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: QUÍMICO 
 

Código: TC – 202 
 

Classes: A e B 
 

Químico – J e K. 
Químico – 26, 27, 28, 29 e 30. 
Químico Industrial – 29. 
Químico Industrial do Instituto de Química 

Agrícola – 31. 
Químico Especializado – 27. 
Químico Especializado em Munições e 

Explosivos – 27. 
Geoquímico – 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 
Técnico de Ligas não Ferrosas e Análise 

Metalúrgica – 27. 
Assistente de Seção Química do Instituto 

Agronômico do Norte – 27. 
Assistente Técnico da Seção Química do 

Instituto Agronômico do Norte – 29. 
Técnico em Combustíveis do Laboratório da 

Produção Mineral – 28. 

Técnico de Laboratório – I, J, K, L e  
M. 

Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu a 
habilitação legal de Químico. 

Técnico de Laboratório – 25, 26 e  
27. 

Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu a 
habilitação legal de Químico. 

Químico Agrícola – L, M e N. 
Enologista – L, M e N. 
Obs.: Os que possuírem diploma de  

Químico. 
Enologista – 25, 26, 27 e 28. 
Obs: Os que possuírem diploma de  

Químico. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: QUÍMICO TECNOLOGISTA 
 

Código: TC – 203 
 

Classes: A e B 
 

Tecnologista – 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 e 31. 

Tecnologista Químico – K, L, M, N e O. 
Tecnologista Químico – 27, 28, 29, 30 e  

31. 
Tecnologista – J, K, L, M e N. 
Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu 

habilitação legal de Químico excluídos os lotados na 
Casa da Moeda com exercício rio Gabinete de 
Perícias 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ATUÁRIA E CONTABILIDADE 
 

Código: TC – 300 
 

Série de Classes: ATUÁRIO 
 

Código: TC – 301 
 

Classes: A e B 
 

Atuário – K, L, M, N e O. 
Auxiliar de Atuário – 27 e 28. 
Obs.: Os que aprovados em prova de 

habilitação para Atuário foram inicialmente 
admitidos para exercer a função de Atuário, e cujas 
referências de salário correspondam a padrões de 
vencimento, dos cargos de Atuário acima 
mencionados. 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: CONTADOR 
 

Código: TC – 302 
 

Classes: A e B 
 

Contador – H, I, J, K, L, M e O. 
Contador – 29 e 31. 
Chefe de Contabilidade (M.V.O. P.) – M. 
Contabilista – L. 
Obs.: Os que possuírem habilitação legal para 

exercer a profissão de Contador. 
Contabilista – 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Obs.: Os que possuírem habilitação legal para 

exercer a profissão de Contador. 
Guarda-livros – E, F e G. 
Obs.: Os que possuírem habilitação legal para 

exercer, a profissão de Contador. 
Correntista – 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
Obs.: Os que foram admitidos com a exigência 

do diploma de Contador. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: CIÊNCIAS NATURAIS 
 

Código: TC – 400 
 

Série de Classes: ANTROPÓLOGO 
 

Código: TC – 401 
 

Classes A e B 
 

Naturalista – J, K, L, M e N. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

antropologia no Museu Nacional. 
Naturalista – 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

antropologia no Museu Nacional. 
Etnólogo Especializado do Serviço de 

Proteção aos Índios – 29. 
Naturalistas-Auxiliares – F, G, H e I. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

antropologia no Museu Nacional. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Série de Classes: BIOLOGISTA 

Código: TC – 402 
 

Classes: A e B 
 

Biologista – J, K, L, M e N. 
Biologista – 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 
Pesquisador – 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 
Obs.: Os que têm exercício no Instituto 

Oswaldo Cruz. 
Pesquisador Especializado – 27. 
Biologista da Divisão de Caça e Pesca – 28. 
Auxiliar de Pesquisador – 28. 
Obs.: Os que têm exercício no Instituto 

Oswaldo Cruz e ingressaram na carreira de 
Biologista mediante prova de habilitação realizada 
pelo DASP. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta. Lei. 
Série de Classes: BOTÂNICO 
 

Código: TC – 403 
 

Classes: A e B 
 

Naturalista – J, K, L, M e N. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

Botânico no Museu Nacional e no Jardim Botânico. 
Botânico – 24. 
Naturalistas–Auxiliares: – F, G, H e I. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

Botânico no Museu Nacional. 
Naturalista – 21. 
Obs: Os que exercerem atividades de 

Botânico no Museu Nacional. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: GEÓLOGO 
 

Código: TC – 404 
 

Classes: A e B 
 

Naturalista – J, K, L, M e N. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

geologia no Museu Nacional. 
Naturalista – 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

geologia na Divisão de Geologia e Mineralogia. 
Naturalistas-Auxiliares – F, G, H e I. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

geologia no Museu Nacional. 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: PALEONTÓLOGO 
 

Código: TC – 405 
 

Classes: A e B 
 

Naturalista – 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Obs.: Os que exercerem atividades de 

paleontologia na Divisão de Geologia e Mineralogia. 
Paleontologista Especializado em Vertebrados da 

D.G.M. – 30. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: ZOÓLOGO 
 

Código: TC – 406 
 

Classes: A e B 
 

Naturalista – J, K, L, M e N. 
Obs: Os que exercerem atividades de zoologia no 

Museu Nacional. 
Entomologista M. 
Entomologista – 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Entomologista Especializado do Instituto 

Agronômico do Leste – 27. 
Naturalista Auxiliar – F, G, H e I. 
Obs.: Os que exercerem atividades de zoologia no 

Museu Nacional. 
Técnico Especializado – 28 e 29. 
Obs.: Os que exercerem atividades de zoologia no 

Museu Nacional. 
Naturalista – 22. 
Obs.: Os que exercerem atividades de zoologia no 

Museu Nacional. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ECONOMIA E FINANÇAS 
 

Código: TC – 600 
 

Série de Classes: ECONOMISTA 
 

Código: TC – 501 
 

Classes: A e B 
 

Economista – J, K, L, M e N. 
Economista – 27, 28, 29 e 30. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: TÉCNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Código: TC 502 
 

Classes A e B 
 

Técnico de Economia e Finanças – 29, 30  
e 31. 

Obs.: Os que possuírem habilitação legal para o 
exercício da profissão de Economista. 

Técnico Auxiliar de Economia e Finanças – 24, 25, 
26, 27 e 28. 

Obs.: Os que possuírem habilitação legal para o 
exercício da profissão de Economista. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ENGENHARIA E ARQUITETURA. 
 

Código: TC – 600 
 

Série de Classes: ARQUITETO 
 

Código: TC – 01 
 

Classes: A e B 
 

Arquiteto – 27, 28, 29, 30 e 31. 
Engenheiro – 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: ENGENHEIRO 
 

Código: TC – 602 
 

Classes: A e B 
 

Engenheiro – K, L, M, N e O. 
Engenheiro (DNEF – DNER) – K, L, M, N e  

O. 
Engenheiro (DNIC) – K, L, M, N e O. 
Engenheiro (DNOCS) – K, L, M, N e O. 
Engenheiro (DNPRC – DNOS) – K, L, M, N e  

O. 
Obs.: Os que estiverem lotados no Departamento 

Nacional de Obras Saneamento. 
Engenheiro de Aeronáutica – K, L, M, N e  

O. 
Engenheiro – 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 
Engenheiro de Organizações Industriais –  

30. 
Engenheiro Especializado em Artefatos de Munição 

– 27. 
Engenheiro de Projetos e Cálculos Estruturais 

Aeronáuticos – 30. 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: ENGENHEIRO DE MINAS E 
METALURGIA 

 
Código: TC – 603 

 
Classes: A e B 

 
Engenheiro de Minas – K, L, M, N e O. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Série de Classes ENGENHEIRO DE PORTOS, RIOS E 

CANAIS 
 

Código: TC – 604 
 

Classes: A e B 
 

Engenheiro (DNPRC – DNOS) – K, L, M, N e O. 
Obs: Os que estiverem lotados no Departamento 

Nacional de Portos, Rios e Canais. 
Engenheiro – 27, 28, 29, 30 e 31. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Série de Classes: ENGENHEIRO TECNOLOGISTA 

 
Código: TC – 605 

 
Classes: A e B 

 
Tecnologista Engenheiro – K, L, M, N e O. 
Tecnologista Engenheiro – 27, 28, 29, 30 e 31. 
Tecnologista de Mecânica de Solos – 28. 
Assessor Técnico – N. 
Obs.: Os que estiverem lotados no Departamento 

Nacional da Propriedade Industrial e para cujo ingresso 
se exigiu a habilitação legal de Engenheiro. 

Tecnologista – 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
e 31. 

Tecnologista – J, K, L, M e N. 
Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu 

habilitação legal de Engenheiro, excluídos os lotados na 
Casa da Moeda, com exercício no Gabinete de Perícias. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: FARMÁCIA 
 

Código: TC – 700 

Série de Classes: FARMACÊUTICO 
 

Código: – TC 701 
 

Classes: A e B 
 

Farmacêutico – H, I; J, K, L e M. 
Farmacêutico – 22, 23, 24, 28, 26 e  

27. 
Técnico de Laboratório – I, J, K, L e  

M. 
Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu 

habilitação legal de Farmacêutico. 
Técnico de Laboratório – 25, 26 e  

27. 
Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu 

habilitação legal de Farmacêutico. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: MEDICINA 
 

Código: TC – 800 
 

Série de Classes: MÉDICO 
 

Código: TC – 801 
 

Classes: A e B 
 

Consultor Médico – O. 
Médico – K, L, M, N e O. 
Obs: Com exclusão dos que estiverem lotados 

no Departamento Nacional de Saúde e possuírem 
curso de sanitarista, malária, peste e outros de saúde 
pública. 

Obs.: Com exclusão dos que estiverem lotados 
no Departamento Nacional da Criança e possuírem 
curso de puericultura. 

Médico – 18, 27, 28, 29, 30 e 31. 
Obs.: Com exclusão dos que estiverem lotados 

no Departamento Nacional de Saúde e limitarem curso 
de sanitarista, malária, peste e outros de saúde 
pública. 

Obs.: Com exclusão dos que estiverem lotados 
no Departamento Nacional da Criança e possuírem 
curso de puericultura. 

Médico Pesquisador – L. 
Radiologista – H. 
Oftalmologista – 27. 
Médico Especializado – 28. 
Obs: Se não possuir curso de saúde  

pública. 
Assistente do Instituto de Leprologia –  

30. 
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Obs.: Se não possuir curso especializado de 
lepra. 

Chefe do Serviço de Fisioterapia e Raios X – 27. 
Chefe do Gabinete de Pesquisas Bioquímicas – 

27. 
Médico (SM – DFSP) – 27, 28, 29, 30 e 31. 
Médico (SNER) – 27, 28, 29, 30 e 31. 
Técnico de Laboratório – I, J, K, L e M. 
Obs.: Os que possuírem diploma de médico. 
Técnico de Laboratório – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 e 27. 
Obs.: Os que possuírem diploma de médico. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Série de Classes: MÉDICO LEGISTA 

 
Código: TC – 802 

 
Classes: A e B 

 
Médico legista – K, L, M, N e O. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 
Série de Classes: MEDICO PSIQUIATRA 

 
Código: TC – 803 

 
Classes: A e B 

 
Médico Psiquiatra – K, L, M, N e O. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 
Série de Classes: MÉDICO PUERICULTOR 

 
Código: TC – 804 

 
Classes: A e B 

 
Médico Puericultor – K, L, M, N e O. 
Médico – K, L, M, N e O. 
Médico – 27, 28, 29, 30 e 31. 
Obs.: Os que estiverem lotados no 

Departamento Nacional da Criança e possuírem o curso 
de puericultura. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: MEDICO SANITARISTA 
 

Código: TC – 805 

Classes: A e B 
 

Médico Sanitarista: K, L, M, N e O. 
Médico (SNER) – 27, 28, 29, 30 e  

31. 
Obs.: Os que possuírem curso de  

sanitarista, malária, peste e outros de saúde 
pública. 

Médico – K, L, M, N e O. 
Obs.: Os que estiverem lotados no 

Departamento Nacional de Saúde e possuírem 
curso de sanitarista, malária, peste e outros de 
saúde pública. 

Médico – 27, 28, 29, 30 e 31. 
Obs.: Os que estiverem lotados no 

Departamento Nacional de Saúde e possuírem 
curso de sanitarista, malária, peste e outros de 
saúde pública. 

Assistente do Instituto de Leprologia –  
30. 

Obs.: Se possuir curso de lepra. 
Obs.: Os Médicos Sanitaristas que possuírem o 

curso regular de Saúde Pública, integrantes por 
concurso da carreira de Médico Sanitarista, do Quadro 
Permanente, do Ministério da Saúde, terão preferência 
para enquadramento na classe B desta série de 
classes. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Série de Classes: MÉDICO DO TRABALHO 
 

Código: TC – 806 
 

Classes: A e B 
 

Médico do Trabalho – K, L, M, N e O. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ODONTOLOGIA 
 

Código TC – 900 
 

Série de Classes: CIRURGIÃO DENTISTA 
 

Código: TC – 901 
 

Classes: A e B 
 

Dentista – I, J, K, L, M e N. 
Dentista – 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e  

29. 
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Chefe de Policlínica – H. 
Obs.: Lotado na Faculdade de Odontologia e 

Farmácia da Universidade de Minas Gerais. 
Dentista (Seção de Assistência Social) – 24. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
Grupo Ocupacional: VETERINÁRIA 

 
Código: TC – 1.000 

 
Série de Classes: VETERINÁRIO 

 
Código: TC – 1.001 

 
Classes: A e B 

 
Veterinário Sanitarista – L, M e N. 
Inspetor de Produtos de Origem Animal – L, M 

e N. 
Biologia – L, M e N. 
Obs.: Os que pertencerem ao Ministério da 

Agricultura e forem portadores de diploma de 
Veterinário ou Médico Veterinário. 

Técnico de Caça e Pesca – L, M e N. 
Zootecnista – L, M e N. 
Técnico de Educação Rural – L, M e N. 
Obs: Para estas três últimas classes: os que 

forem portadores de diploma de Veterinário ou 
Médico Veterinário. 

Veterinário – J, K e L. 
Biologista – 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 
Obs.: Os que pertencerem ao Ministério da 

Agricultura e forem portadores de diploma de Médico 
Veterinário ou Veterinário. 

Veterinário Biologista do Instituto de Biologia 
Animal – 30. 

Veterinário – 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Zoopatologista – 25 e 26. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 
Grupo Ocupacional: METEOROLOGIA 

 
Código: TC – 1.100 

 
Série de Classes: METEOROLOGISTA 
 

Código: TC – 1.101 
 

Classes: A e B 

Meteorologista – I, J, K, L e M. 
Meteorologista – 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 
Revisor Meteorológico – 27, 28 e 29. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ENFERMAGEM 
 

Código: TC – 1.200 
 

Série de Classes: ENFERMEIRO 
 

Código: TC – 1.201 
 

Classes: A e B 
 

Enfermeiro – G, H, I, J, K, L e M. 
Obs.: Os portadores de diploma de enfermeiro, 

registrado na Diretoria do Ensino Superior do M.E.C, 
que preencham um dos seguintes requisitos: a) 
comprovação de conclusão de curso no regime da 
Lei nº 775, de 6 de agôsto de 1949; b) comprovação 
de ter exercido durante três anos direção, ensino ou 
inspeção em escola de enfermagem ou de auxiliar de 
enfermagem oficial ou reconhecida, ou chefia ou 
supervisão de enfermagem. 

Enfermeiro – 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 
Obs.: Os portadores de diploma de 

enfermeiro, registrado na Diretoria do Ensino 
Superior do M.E.C, que preencham um dos 
seguintes requisitos: a) comprovação de conclusão 
de curso no regime da Lei nº 775, de 6 de agôsto 
de 1949; b) comprovação de ter exercido durante 
três anos direção, ensino ou inspeção em escola 
de enfermagem ou de auxiliar de enfermagem 
oficial ou reconhecida, ou chefia ou supervisão de 
enfermagem. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 
Grupo Ocupacional: SERVIÇO SOCIAL 

 
Código: TC – 1.300 

 
Série de Classes: ASSISTENTE SOCIAL 
 

Código: TC – 1.301 
 

Classes: A e 8 
 

Assistente Social – 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
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Obs.: Os que possuírem habilitação legal para 
o exercício da profissão de Assistente Social. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
 

Grupo Ocupacional: ESTATÍSTICA 
 

Código: TC – 1.400 
 

Série de Classes: ESTATÍSTICO 
 

Código: TC – 1.401 
 

Classes: A e B 
 

Estatístico – H, I, J, K, L, M e O. 
Estatístico Cartografista – I, J, K, L e M. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 

 
ANEXO V 

 
RELAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES POR 

CLASSIFICAR 
 

Agente Fiscal – F e H. 
Obs: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Fazenda. 
Agente Fiscal – G. 
Obs.: Do Quadro Suplementar – Parte 

Transitória do Ministério da Fazenda. 
Amanuense – 30 e 31. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Apontador – 26 e 28. 
Armazenista – 19. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Assessor – N. 
Obs.: Do Quadro Permanente do Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores. 
Assessor – 29 e 31. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Assessor Econômico – 30. 
Obs.: Do Conselho Nacional de Economia. 
Assessor Técnico – M. 
Obs.: Do Quadro Permanente do  

Ministério do Trabalho, Indústria e 
 

Comércio que não possuam habilitação  
legal para o exercício de Engenheiro  
Civil. 

Assistente – L e M. 
Obs.: Do Conselho Nacional de Águas e 

Energia Elétrica. 
Assistente – 29 e 31. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Assistente Gráfico – 29. 
Assistente Técnico – L. 
Ministério do Trabalho, Indústria e 
Obs.: Do Quadro Permanente do  

Comércio. 
Assistente Técnico – 28 e 29. 
Obs.: Do Ministério da Educação e  

Cultura. 
Assistente Técnico de Identificador –  

M. 
Obs.: Do Ministério da Aeronáutica. 
Auxiliar – 23, 25; 26, 27, 29 e  

30. 
Auxiliar de Almoxarife – 24. 
Obs.: Das Emprêsas Incorporadas ao 

Patrimônio Nacional. 
Auxiliar de Encaixe 19 e 23. 
Auxiliar de Ensino – E, F e G. 
Auxiliar de Ensino – 18, 19, 20, 21 e  

22. 
Auxiliar de Fiscalização – 21 e 28. 
Auxiliar de Motorista – 16, 18 e  

19. 
Auxiliar Técnico – 24, 25, 26, 27, 28, 29 e  

30. 
Obs.: Excluídos os que exercem funções 

administrativas. 
Auxiliar Técnico em assuntos Rurais –  

28. 
Obs.: Do Conselho Nacional de  

Economia. 
Balizeiro – 20. 
Biologista – 21, 22 e 23. 
Biologista Auxiliar – 22 e 23. 
Calculador – 25. 
Calculador Balístico – 24 e 25. 
Carimbador – 19. 
Contador – 31. 
Obs.: Da Superintendência das  

Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio  
Nacional. 

Controlador – 26. 
Copista – 24. 
Diretor de Cena – 26. 
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Decorador Especializado – 31. 
Encarregado de Turma – 16, 17, 18, 19, 20 e 

21. 
Encarregado de Revista – 21 
Fiscal de Papel – J. 
Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Fazenda. 
Fiscal do Ponto – 23. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Fiscal de Obras – G. 
Obs.: Lotados na Divisão de Obras do 

Departamento de Administração do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores. 

Gasista – 18. 
Grampeador Impressor – 20. 
Herborizador – 11, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. 
Obs.: Do Serviço Florestal e do Instituto 

Agronômico do Norte do Ministério da Agricultura. 
Hidrometrista – 22. 
Obs.: Da Divisão de Águas do Departamento 

Nacional da Produção Mineral. 
Hidrometrista-Aux. – 19, 20 e 21. 
Obs.: Da Divisão de Águas do Departamento 

Nacional da Produção Mineral. 
Inspetor – L. 
Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores. 
Inspetor – 23, 24, 25, 26 e 27. 
Obs.: Do Ministério da Agricultura excluídos os 

que conforme as listas de enquadramento foram 
incluídos como inspetor de Caça e Pesca, Inspetor 
do Trigo e Inspetor de Índios. 

Inspetor – 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 
Obs.: Do Ministério da Viação e Obras 

Públicas. 
Inspetor – 22, 23, 24 e 25. 
Obs.: Do Ministério da Marinha. 
Inspetor – 23, 24 e 25. 
Obs.: Do Ministério da Aeronáutica. 
Inspetor – 21 e 25. 

Obs.: Do Serviço Nacional do Teatro do 
Ministério da Educação e Cultura. 

Inspetor – 21. 
Obs.: Do Ministério da Guerra. 
Inspetor Auxiliar – 21. 
Obs.: Da Administração do Pôrto de Laguna. 
Inspetor Auxiliar – 18, 19 e 20. 
Obs.: Da Fábrica de Realengo do Ministério da 

Guerra. 
Inspetor de Desinfecção de Vagões –  

28. 
Inspetor Geral do Tráfego – 23. 
Obs.: Da Administração do Pôrto de Laguna. 
Inspetor Regional de Menores. – 23. 
Instrutor de Link – 22, 23, 24, 25 e 26. 
Manobreiro de 1ª – 16. 
Obs.: Da Administração do Pôrto de Itajaí. 
Manobreiro de 2ª. 
Obs.: Da Administração do Pôrto de Itajaí. 
Mantenedor de Aparelhamento Ótico –  

22. 
Marcador de Documentos – 21 e 24. 
Médico – 31. 
Obs.: Da Superintendência, das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Médico (S.N.E.R.) – 27, 28, 29, 30 e  

31. 
Obs.: Com exclusão dos que possuírem curso 

de Sanitarista, Malária, Peste e outros de saúde 
pública. 

Montador – 26. 
Monitor – 18, 19 e 20. 
Naturalista – 22. 
Obs.: Do Ministério da Agricultura. 
Oficial Administrativo – F. 
Obs: Do Quadro Suplementar – Parte 

Transitória do Ministério da Fazenda. 
Oficial Administrativo – C. 
Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Fazenda. 
Oficial de Procuradoria – J, K, L, M, N e O. 
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Obs.: Da Secretaria do Ministério Público 
Federal (Lei nº 2.369, de 9-12-54). 

Operador – 24, 25, 26 e 27. 
Obs.: Excluídos os enquadrados como 

Técnico Auxiliar de Mecanização. 
Operador Especializado – 16, 21, 22, 23 e  

24. 
Obs.: Do Departamento dos Correios e 

Telégrafos. 
Operador Especializado – 21. 
Obs.: Do Instituto de Óleos do Ministério da 

Agricultura. 
Operador Topográfico de Tiro – 22. 
Pesquisador – 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 
Obs.: Do Ministério da Fazenda, do Ministério 

da Marinha e do Ministério da Saúde que não 
estiverem lotados no Instituto Oswaldo Cruz. 

Plataformista – 19 e 21. 
Preparador – I. 
Obs.: Do Ministério da Guerra. 
Professor – I. 
Obs.: Lotados em Escolas Agrícolas e 

Agrotécnicas do Ministério da Agricultura e do 
Ministério da Guerra. 

Professor Auxiliar de Plano – 28 e 29. 
Professor – 21, 22, 23 e 26. 
Obs.: Lotados em Escolas Agrícolas e 

Agrotécnicas do Ministério da Agricultura. 
Professor da Escola de Oficiais Especialistas e 

Infantaria de Guarda – 26. 
Obs.: Do Ministério da Aeronáutica. 
Químico – 28. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas e 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Secretario – L. 
Obs.: Do Conselho de Segurança Nacional. 
Técnico – F. 
Técnico – 24 e 29. 
Técnico de Areias e Ferro – 27. 
Técnico em Aparelhos e Instrumentos de Vidro 

– 25. 

Técnico de Cadastro – 29, 30 e 31. 
Técnico de Construção Naval – 30. 
Técnico em Documentação Histórica – 27. 
Técnico de Economia e Finanças 29, 30 e 31. 
Obs.: Os que não possuírem título de 

habilitação legal. 
Técnico Auxiliar de Economia e Finanças – 24, 

25, 26, 27 e 28. 
Obs.: Os que não possuírem título de 

habilitação legal. 
Técnico em Economia – 28 e 30. 
Técnico em economia Rural – 30. 
Obs.: Do Conselho Nacional de Economia. 
Técnico em Iconografia – 25. 
Técnico Especializado – 22, 24, 25, 26, 27, 28 

e 29. 
Técnico Especializado – 26, 27, 28 e 29. 
Obs.: Das Emprêsas incorporadas ao 

Patrimônio Nacional. 
Técnico Especializado do Instituto de Biofísica 

– 30. 
Técnico Especializado em Economia – 28. 
Obs.: Do Ministério da Educação e Cultura. 
Técnico de Impressão – 29. 
Técnico em Microfilmagem – 26. 
Obs.: Do Ministério da Viação e Obras 

Públicas (T.N.M. da Fábrica Nacional de Motores). 
Técnico de Motores – 28. 
Técnico em ótica – 30. 
Técnico. Psico-Pedagogia – 26. 
Técnico Treinador de Pugilismo – 22. 
Tecnologista Sorologiata – 27. 
Obs.: Ministério da Agricultura. 
Temperaturista – 29. 
Tesoureiro – 28. 
Obs.: Da Universidade do Rio Grande do Sul. 
Viscerotomista – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Zelador de Biblioteca – 16, 17, 18, 19 e 20. 
Obs.: Do Departamento Nacional da Produção 

Vegetal e do Instituto Agronômico do Norte. 
Zelador – Padrão – J. 
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Obs: Do Instituto Oswaldo Cruz. 
 

ANEXO VI 
 

RELAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES EXTINTAS 
 
Administrador – 29. 
Obs: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Afinador de Instrumentos Musicais – 22. 
Agente – 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 
Agente especializado – 22. 
Agente de Entrada-de-Ferro – 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 e 26. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Ajudante de Maquinista. – 19. 
Ajudante de Tráfego – 24. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Aprendiz – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Ajustador – 6, 7, 8 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz-aluno – 3, 4 e 5. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em unidade 
congênere. 

Aprendiz-aluno (1º ano) – 5. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz-aluno (2º ano) – 8. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz-aluno – (3º ano) – 10 e 11. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz artífice – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, e 20. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 
escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Caldeireiro – 6, 7, 8 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Carpinteiro – 6, 7, 8 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Despachador – 6 e16. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Aprendiz de Eletricista – 6, 7, 8 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Ferreiro – 6, 7, 8 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Funileiro – 6, 7, 8 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Mecânico – 18. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Pintor – 6 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Relojoeiro – 6 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, 

 a regime escolar e não exer- 
  



– 452 – 
 
cem atividade regular em oficina ou unidade 
congênere. 

Aprendiz de 2ª classe – 10 e 11. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Soldador – 6, 7, 8 e 10. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de 3ª classe – 5, 8, 10 e 11. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Tipógrafo – 6 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Aprendiz de Torneiro – 6, 7, 8, 12 e 16. 
Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime 

escolar e não exercem atividade regular em oficina 
ou unidade congênere. 

Arrolador – 21. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Assistente Jurídico – 31. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Auxiliar – 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 

20. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Auxiliar de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Auxiliar de conservador – 17, 18 e 19. 
Obs.: Excluídos os lotados na Estrada-de-ferro 

Central do Brasil. 
Auxiliar de ensino – 21. 
Obs.: Excluídos os lotados nas Escolas das 

ferrovias. 
Auxiliar de Estação – 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 e 21. 

Auxiliar de ferroviário – 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Auxiliar de Maquinista – 17, 18, 19, 20 e 21. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Auxiliar de Trem – 18 e 19. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Bagageiro – 16, 17, 18 e 19. 
Cabineiro de Estrada-de-Ferro – F, G, H, I, J e 

K. 
Chefe – L e M. 
Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Justiça e Negócios interiores. 
Chefe de Circunscrição – 20 e 30. 
Chefe de Divisão – 31. 
Chefe de Gabinete de Estudos do 

Departamento Técnico – 29. 
Obs.: Parte Suplementar da Tabela Única de 

Mensalista do Ministério da Aeronáutica. 
Chefe de Movimento – K. 
Obs: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Chefe de Residência e Manutenção da Base 

Aérea – 30. 
Chefe de Seção – L. 
Obs.: Do Quadro do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. 
Chefe de Seção – 26. 
Obs.: Do Ministério da Guerra. 
Chefe de Seção de Estudos – 28. 
Obs.: Tabela Única de Mensalistas do 

Ministério da Agricultura. 
Chefe da Seção Histórica da Divisão de 

Estudos e Tombamento – 29. 
Obs.: Lotados na Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. 
Chefe de Serviço – N. 
Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores. 
Chefe de Serviço – 28. 
Obs.: Da Tabela Única do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio e do Ministério da 
Guerra. 

Chefe do Serviço Administrativo – M. 
Obs.: Do Quadro Permanente do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. 
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Chefe do Serviço de Administração – 26. 
Obs.: Administração do Pôsto de Laguna. 
Chefe de Serviço Fotográfico – L. 
Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Aeronáutica. 
Chefe do Serviço de Tráfego – 26. 
Obs.: Do Departamento Nacional de Portos, 

Rios e Canais. 
Coadjuvante de Ensino – 20, 21, 22 e 23. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Condutor – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Condutor-Auxiliar – 13, 16, 17, 18 e 22. 
Condutor de Trem – C, D, E, F, G, H, I, J e K. 
Condutor de Trem – 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

e 25. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Consultor Jurídico – Cruzeiros 10.900,00 e 31. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Consultor Técnico – CC-4. 
Obs.: Do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio (Q.P.). 
Corregedor – P. 
Delegado de Polícia – O. 
Delegado Regional do Trabalho – L e M 

(Ceará, Pará, Amazonas e Mato Grosso). 
Diretor – N. 
Obs.: Do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores. 
Diretor – L. 
Obs.: Do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores. 
Diretor – M. 
Obs.: Da Escola Agrotécnica de Barbacena, 

do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura. 
Diretor – O e P. 
Obs.: Do Departamento Federal de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Diretor – Cr$ 9.900,00 e 31. 

Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

Diretor – R. 
Diretor de Divisão – O. 
Diretor-Geral – R. 
Diretor de Produção – 31. 
Obs.: Dos Quadros dos Ministérios do 

Trabalho, Indústria e Comércio; da Viação e Obras 
Públicas e da Justiça e Negócios Interiores. 

Encarregado de Hôrto Florestal – 28. 
Encarregado de linhas telegráficas – 21. 
Obs.: Excluídos os lotados na Estrada-de-

Ferro D. Teresa Cristina. 
Encarregado de Pôsto de Correio – 5. 
Engenheiro – K, L, M, N e O. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Engenheiro – 27, 28, 29, 30 e 31. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Engenheiro-Chefe – P. 
Obs.: Do Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem do M.V.O.P. 
Escrivão – O. 
Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Fazenda. 
Estudante Estagiário – 19. 
Expedidor – 19. 
Feitor – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Feitor de Lastro – 20. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Feitor de Linha – 19. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Fiscal – 17, 18, 19 e 21. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Fiscal Geral – 27 e 28. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Guarda – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22. 
Guarda-Chaves – 12, 13, 16, 17, 18, 19  

e 20. 
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Guarda-Fios – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 e 22. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Guarda-freios – 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21 e 22. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Inspetor – 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Inspetor Fiscal – O. 
Obs.: Da Recebedoria do Distrito Federal do 

Ministério da Fazenda. 
Inspetor de Imigração – H, I, J, K e L. 
Inspetor de Imigração – 29. 
Inspetor de Locomoção – 25. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Inspetor Regional – K. 
Obs.: Do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. 
Inspetor Regional – O. 
Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da 

Fazenda. 
Inspetor Regional – N. 
Obs.: Do Departamento Federal de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Instrutor de Ofícios – 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 
25. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Interno – 16, 17 e 18. 
Manobreiro – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Maquinista-auxiliar – 17, 18, 19 e 20. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Guarda-fios – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Maquinista de Estrada-de-ferro – 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 e 24. 
Maquinista de Estrada de Ferro – D, E, F, G, 

H, I, J e K. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 

Maquinista – 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Mestre de Linhas – C, D, E, F, G, J e K. 
Mestre de Linhas – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 e 27. 
Mestre de Linhas e Edifícios – 17, 18 e 19. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Motorista – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
Motorista-auxiliar – 14, 16, 17, 18 e 19. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Pintor Artístico – 25. 
Praticante Ferroviário – 17. 
Praticante de Tráfego – 18 e 19. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Prático de Transporte – 28. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Presidente do Conselho Penitenciário – P. 
Procurador – 31. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Professor – O. 
Obs.: Lotados na Faculdade de Direito de São 

Paulo. 
Professor – 26. 
Obs.: Lotados na Estrada-de-Ferro Noroeste 

do Brasil. 
Professor – L. 
Obs.: Excluídos os lotados na Estrada-de-

Ferro Central do Brasil. 
Professor – 19, 20, 21, 22 e 23. 
Obs.: Excluídos os lotados na Rêde de Viação 

Cearense. 
Professor – 16. 
Obs.: Excluídos os lotados na Estrada-de-ferro 

Mossoró-Souza. 
Professor – 20, 21 e 22. 
Obs.: Excluídos os lotados na Viação Férrea 

Federal Leste Brasileiro. 
Professor Ajudante – 23 e 24. 
Obs.: Excluídos os lotados na Estrada-de-

Ferro Noroeste do Brasil. 
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Professor Jubilado – G. 
Repórter – 20. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Repórter de Setor – 17. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Secretário – L. 
Obs.: Do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores (Agência Nacional). 
Secretário – Cr$ 9.900,00 e 31. 
Obs.: Das Emprêsas Incorporadas ao 

Patrimônio Nacional. 
Secretário – H. 
Obs.: Do Quadro Suplementar – Parte 

Transitória – do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Juiz – R. 
Obs.: Do Q. E. do Ministério da Fazenda. 
Secretário-Correspondente – 29. 

Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

Subsecretário – K. 
Obs.: Do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores. 
Telegrafista – 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
Tesoureiro – Cr$ 9.900,00. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Tesoureiro – 29. 
Obs.: Da Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
Trabalhador – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 e 21. 
Trabalhador de Lastro – 18 e 19. 
Trabalhador de Linha – 17, 18, 19 e 20. 
Obs.: Excluídos os lotados em  

ferrovias. 
 



ANEXO VII 
 

QUADRO EXTINTO DO MVOP 
 

Grupo Ocupacional: F – 100 – FERROVIÁRIOS 
 

Código Série de Classe ou Classes Característica da Classe Acesso a 
    

F-101.16 Inspetor de Tráfego Ferroviário Supervisão e execução ––––– 
F-102.15 Fiscal de Tráfego Ferroviário Execução Inspetor de Tráfego Ferroviário 
F-103.14.C Chefe de Estação C Chefia de Estação de 1ª Categoria Inspetor de Tráfego Ferroviário 
F-103.13.B Chefe da Estação B Chefia de Estação de 2ª Categoria ––––– 
F-103.11.A Chefe de Estação A Chefia de Estação de 3ª Categoria ––––– 
F-104.10.B Agente de Estação B Chefia de Estação de 4ª Categoria e execução em Estações de 

categoria superior 
Chefe de Estação A e Controlador 
de movimento de trens 

F-104.9.A Agente de Estação A Chefia de Estação de 5ª categoria e execução em Estações de 
categoria superior  

 
––––– 

F-105.8.B Auxiliar de Estação B Execução Agente de Estação A 
F-105.6.A Auxiliar de Estação A Execução ––––– 
F-106.5.B Guarda de Estação B Execução Auxiliar de Estação A e Auxiliar de 

Cabineiro e Camareiro 
F-106.4.A Guarda de Estação A Execução ––––– 
F-107.4.B Trabalhador de Estação B Execução Guarda de Estação, camareiro e 

Guarda de Trem. 
F-107.3.A Trabalhador de Estação A Execução ––––– 
F-108.16 Inspetor de Movimento de Trens Supervisão e execução ––––– 
F-109.15 Fiscal de Movimento de Trens Execução Inspetor de Movimento de Trens 
F-110.14 Controlador de Movimento de Trens Execução Fiscal de Tráfego e Fiscal de 

Movimento de Trens. 
F-111.13.B Agente de Trem B Chefia de Trem de 1ª e 2ª Categorias ––––– 
F-111.12.A Agente de Trem A Chefia de Trens de 3ª Categoria, e execução nos de categoria inferior Controlador de Movimento de 

Trens e Fiscal de Movimento de 
Trens. 

F-112.8.B Auxiliar de Trem B Execução ––––– 
F-112.6.A Auxiliar de Trem A Execução Agente de Trem A 
F-113.6 Camareiro Execução Auxiliar de Trem B 
 



F-114.6.B Guarda de Trem B Execução ––––– 
F-114.5.A Guarda de Trem A Execução ––––– 
F-115.13.C Cabineiro C Chefia Controlador de Movimento de Trens. 
F-115.12.B Cabineiro B Execução em cabines maiores ––––– 
F-115.10.A Cabineiro A Execução em cabines menores ––––– 
F-116.8 Auxiliar de Cabineiro Execução Cabineiro A 
F-117.7 Manobreiro Execução Auxiliar de Cabineiro 
F-118.6.B Guarda-Chaves B Execução Manobreiro 
F-118.5.A Guarda-Chaves A Execução ––––– 
F-119.15 Fiscal de Tração Fiscalização e execução ––––– 
F-120.13 Encarregado de Depósito de Locomotivas Chefia Fiscal de Tração 
F-121.14.C Maquinista de Estrada-de-Ferro C Condução de locomotivas de trens de passageiros Fiscal de Tração 
F-121.12.B Maquinista de Estrada-de-Ferro B Condução de locomotivas de trens de passageiros ––––– 
F-121.10.A Maquinista de Estrada-de-Ferro A Condução de locomotivas de carga ou de serviço ––––– 
F-122.8 Auxiliar de Maquinista Execução Maquinista de Estrada-de-Ferro A e Motorista 

de Estrada-de-ferro A 
F-123.13.B Mestre de linha B Supervisão de trechos de tráfego intenso. ––––– 
F-123.12.A Mestre de linha A Supervisão de trechos de tráfego menos intenso ––––– 
F-124.9 Feitor de Turma volante Chefia e execução Mestre de linha A 
F-125.7 Feitor de Turma fixa Chefia e execução Feitor de Turma Volante 
F-126.4.B Trabalhador de Linha B Execução Feitor de Turma Fixa e Guarda de Trem B 
F-126.3.A Trabalhador de Linha A Execução Guarda-Chaves A 
F-127.11.C Motorista de Estrada-de-Ferro C Chefia de Depósito de automotrizes. ––––– 
F-127.10.B Motorista de Estrada-de-Ferro B Condução de automotrizes de passageiros ––––– 
F-127.8.A Motorista de Estrada-de-Ferro A Condução de automotrizes de serviço de troles 

motorizados 
 

––––– 
F-128.12.C Guarda-Civil Ferroviário C Supervisão, coordenação e fiscalização ––––– 
F-128.10.B Guarda-Civil Ferroviário B Execução ––––– 
F-128.8.A Guarda-Civil Ferroviário A Execução ––––– 
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ANEXO VIII 
 

LISTA DE ENQUADRAMENTO 
SERVIÇO: FERROVIÁRIO 

 
Código: F – 100 

 
Grupo Ocupacional: FERROVIÁRIOS 

 
Classe: INSPETOR DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO 

 
Código: F – 101 

 
Inspetor – 21, 22, 23, 24 e 26. 

 
Classe: FISCAL DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO 
 

Código: F – 102 
 
Fiscal Geral – 28. 
Fiscal – 17, 18, 19 e 21. 
Prático de Transporte – 28. 

 
Série de Classes: CHEFE DE ESTAÇÃO 

 
Código: F – 103 

 
Classes: A, B e C 

 
Agente de Estrada-de-Ferro – C, D, E, F, G, H, I, J 

e K. 
Agente de Estrada-de-Ferro – 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 e 26. 
Agente – 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 
Agente Especializado – 22. 

 
Série de Classes: AGENTE DE ESTAÇÃO 

 
Código: F – 104 

 
Classes: A e B 

 
Agente de Estrada-de-Ferro – C, D, E, F, G, H, I, J e K. 
Agente de Estrada-de-Ferro – 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 e 26. 
Agente – 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta Lei. 
Obs.: O enquadramento dos Agentes lotados em 

ferrovias será feito à vista de sua categoria atual, sendo 
enquadrados nas classes de Inspetor de Tráfego 
Ferroviário, Fiscal de Tráfego, Chefe de Estação C, B e A 
e Agentes de Estação B e A os atuais Agentes de maior 
padrão ou referência na ordem decrescente. 

 
Classes: AUXILIAR DE ESTAÇÃO 

 
Código: F – 105 

 
Classes: A e B 

 
Auxiliar Ferroviário – 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Auxiliar de Tráfego – 20, 23 e 24. 
Auxiliar de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª – 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19 

e 20. 
Auxiliar de Estaçáo – 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

e 21. 
Praticante de Tráfego – 18 e 19. 
Praticante Ferroviário – 17. 
Aprendiz de Despachador – 6 e 10. 
Ajudante de Tráfego – 20. 
Arrolador – 21. 
Expedidor – 19. 
Auxiliar – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

 
Classe: GUARDA DE ESTAÇÃO 

 
Código: F – 106 

 
Classes: A e B 

 
Guarda – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21 e 22. 
Guarda de Estação – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Sinaleiro – 13 e 17. 

 
Classe: TRABALHADOR DE ESTAÇÃO 

 
Código: F – 107 

 
Classes: A e B 

 
Trabalhador – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 e 21. 
 

Classe: INSPETOR DE MOVIMENTO DE TRENS 
 

Código: F – 108 
 
Inspetor – 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 
Chefe de Movimento – K. 

 
Classe: FISCAL DE MOVIMENTO DE TRENS 
 

Código: F – 109 
 
Fiscal Geral – 27. 
Fiscal– 18, 19 e 21. 

 
Série de Classes: AGENTE DE TREM 

 
Código: F – 111 

 
Classes: A e B 

 
Condutor – 18, 19, 20, 21 e 22. 
Condutor de Trem – C, D, E, F, G, H, I, J e K. 
Condutor de Trem – 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 e 25. 
Condutor Auxiliar – 13, 16, 17, 18 e 22. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei 
Obs.: O enquadramento dos Agentes 

 de Trem lotados em ferrovias 
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será à vista de sua categoria atual, sendo enquadrados 
nas classes de Agente de Trem A e B, Controlador de 
Movimento de Trens, Fiscal de Movimento de Trens e 
Inspetor de Movimento de Trens os atuais Condutores 
de Trem de maior classe ou referência, na ordem 
decrescente. 

 
Classe: AUXILIAR DE TREM 

 
Código: F – 112 

 
Classes: A e B 

 
Auxiliar de Trem – 18, 19 e 20. 
Bagageiro – 16, 17, 18 e 19. 
 

Classe: CAMAREIRO 
 

Código: F – 113 
 
Guarda – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22. 
Obs.: Os ocupantes das funções indicadas nesta 

lista sòmente serão enquadrados nesta  classe, se na 
data da lei, estiverem lotados em ferrovias, no exercício 
de atividades correspondentes às atribuições cometidas 
à classe de Guarda de Carro Dormitório, indicadas no 
Anexo VII. 
 

Classe: GUARDA DE TREM 
 

Código: F – 114 
 

Classes: A e B 
 
Guarda Freios – 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

e 22. 
Guarda – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22. 
Obs.: Sòmente os ocupantes das funções de 

Guarda indicadas nesta lista, que na data desta lei, 
lotados em ferrovia, estiverem no exercício de 
atividades correspondentes às atribuições cometidas à 
classe de Guarda de Trem, indicadas no Anexo VII. 
 

Série de Classes: CABINEIRO 
 

Código: F – 115 
 

Classes: A, B e C 
 
Cabineiro de Estrada-de-Ferro – I, J e K. 
Cabineiro de Estrada-de-Ferro – F, G e H. 
Cabineiro de Estrada-de-Ferro – 21, 22, 23, 24, 

25 e 26. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
Observação – O enquadramento dos Cabineiros 

lotados em ferrovias será feito à vista da sua categoria 
 

atual, sendo enquadrados nas classes de Cabineiro A, 
B e C os de maior classe e referência, respeitados os 
acessos previstos neste plano. 
 

Classe: AUXILIAR DE CABINEIRO 
 

Código: F – 116 
 
Cabineiro de Estrada-de-Ferro – A, B, C, D e E. 
 

Série de Classes: MANOBREIRO 
 

Código: F – 117 
 
Manobreiro – 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Guarda – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22. 
Art. 20 desta Lei. 
Observação – Os ocupantes das funções de 

Guarda indicadas nesta lista sòmente serão 
enquadrados nesta classe se, na data desta lei, lotados 
em ferrovia, estiverem no exercício de atividades 
correspondentes às atribuições cometidas à classe de 
Manobreiro. 

 
Série de Classes: GUARDA-CHAVES 

 
Código: F – 118 

 
Classes: A e B 

 
Guarda-Chaves – 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20. 
Guarda – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22. 
Art. 20 desta Lei. 
Observação – Os ocupantes das funções de 

Guarda indicadas nesta lista sòmente serão 
enquadrados nesta classe se, na data desta lei, 
lotados em ferrovias, estiverem no exercício de 
atividades correspondentes às atribuições cometidas 
à classe de Guarda-chaves, indicadas no Anexo  
VII. 

 
Classe: FISCAL DE TRAÇÃO 

 
Código: F – 119 

 
Fiscal Geral – 26. 
Fiscal – 17, 18 e 19. 
Inspetor de Locomoção – 25. 

 
Classe: ENCARREGADO DE DEPÓSITO DE 

LOCOMOTIVA 
 

Código: F – 120 
 
Maquinista Especializado – 22, 23 e 24. 
Maquinista de Estrada-de-Ferro D, E, F, G, H, I, J 

e K. 
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Série de Classes: MAQUINISTA DE 
ESTRADA-DE-FERRO 

 
Código: F – 121 

 
Classes: A, B e C 

 
Maquinista Auxiliar – 17, 18, 19 e 20. 
Maquinista Especializado – 22, 23, 24, 25 e 

26. 
Maquinista de Estrada-de-Ferro – D, E, F, G, 

H, I, J e K. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Observação – O enquadramento dos 
Maquinistas lotados em ferrovia será feito à vista da 
sua categoria atual sendo os enquadrados na classe 
de Encarregado de Depósito de Locomotivas, Fiscal 
de Tração e Maquinista de Estrada-de-Ferro A, B e C 
os Maquinistas de maior classe ou referência na 
ordem decrescente. 

 
Classe: AUXILIAR DE MAQUINISTA 

 
Código: F – 122 

 
Ajudante de Maquinista 
Auxiliar de Maquinista – 17, 18, 19, 20 e 21. 
Graxeiro – 17. 
Foguista – 13, 15, 18, 17, 18, 19 e 20. 

 
Série de Classes: MESTRE DE LINHAS 
 

Código: F – 123 
 

Classes: A e B 
 
Mestre de Linha – C, D, E, F, G, H, I, J e K. 
Mestre de Linha – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 e 27. 
Mestre de Linhas e Edifícios – 17, 18 e 19. 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei. 
 

Classe: FEITOR DE TURMA VOLANTE 
 

Código: F – 124 
 
Feitor de Lastro – 20 
Feitor – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 
Observação – Os ocupantes das 

 funções indicadas nesta lista sòmente 
 serão enquadrados nesta classe se, 
 

na data desta lei, estiverem no exercício de 
atividades correspondentes às atribuições cometidas 
à classe de Feitor de Turma Volante, indicadas no 
Anexo VII. 
 

Classe: FEITOR DE TURMA FIXA 
 

Código: F – 125 
 
Feitor de Linha – 19. 
Feitor – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 
Observação – Os ocupantes das funções 

indicadas nesta lista sòmente serão enquadrados 
nesta classe se na data desta lei, lotados em 
ferrovias, estiverem no exercício de atividades 
correspondentes às atribuições cometidas à 
 classe de Feitor de Turma indicadas no Anexo 
 VII. 

 
Classe: TRABALHADOR DE LINHA 

 
Código: F – 126 

 
Classes: A e B 

 
Trabalhador de Linha – 16, 17, 18, 19 e 20. 
Trabalhador de Lastro – 18 e 19. 
Trabalhador – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 e 21. 
Observação – Os ocupantes das funções de 

Trabalhador de Lastro e Trabalhador, indicadas 
nesta lista sòmente serão enquadrados nesta classe 
se na data desta lei, lotados em ferrovia, estiverem 
no exercício de atividades correspondentes às 
atribuições cometidas à classe de Trabalhador de 
Linha, indicadas no Anexo VII. 
 

Série de Classes: MOTORISTA DE 
ESTRADA-DE-FERRO 

 
Código: F – 127 

 
Classes: A, B e C 

 
Motorista – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 

24. 
Motorista Auxiliar – 14, 16, 17, 18 e 19. 

 
REGRA DE ENQUADRAMENTO 

 
Art. 20 desta lei. 
Observação – Sòmente serão enquadrados 

nesta série de classes os ocupantes das funções 
indicadas nesta lista que na data desta lei, lotados 
em ferrovias, estiverem no exercício de atividades 
correspondentes às atribuições cometidas à série de 
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classes de Motorista de Estrada-de-Ferro indicadas 
no Anexo VII. 

Série de Classes: GUARDA-CIVIL 
FERROVIÁRIO 
 

Código: F – 128 
 

Classes: A, B e C 
 

Guarda-Civil Ferroviário – 19, 20, 21, 22 e 23 
 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
 

Art. 20 desta Lei 
Á Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 

Silveira, Primeiro orador inscrito: 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Desisto da 

palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador João Villasbôas, segundo orador inscrito. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Senhor 

Presidente, venho de satisfazer a um dos maiores 
desejos que guardava comigo, através dos tempos, o 
de conhecer o Estado do Amazonas, notadamente a 
cidade de Manaus. 

Acalentando a esperança da realização dêste 
meu intento, vim tê-lo agora graças à oportunidade 
que se me ofereceu de cumprir um dever político-
partidário. Após quatro dias de permanência na 
Capital Amazonense, aqui cheguei anteontem. 

Poderia ter ido antes, Sr. Presidente, não fôra 
interêsses outros, notadamente o da minha profissão 
de advogado, que me obrigou a passar dias no 
Estado da Guanabara eu teria tido oportunidade de 
fazer aquela visita em companhia de V. Exa., que tão 
gentilmente me convidou para assistir, naquela 
capital, às festas juninas. Lamentàvelmente,  
não tive o prazer de ser o companheiro de V.  
Exa. naquela viagem, companhia que tanto me  
alegraria quanto me honraria. Pouco depois, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

porém, fui instado pelos meus correligionários  
e elementos que, com êles formam a  
Oposição no Estado do Amazonas, a  
participar da cerimônia de inauguração do  
serviço de propaganda da candidatura Jânio 
Quadros. 

Volto verdadeiramente deslumbrado,  
não só pela magnificência panorâmica da  
região, onde, a cada passo, a nossa vista se  
deleita ante o espetáculo da terra brasileira,  
numa manifestação de beleza e de encanto,  
como sensibilizado pela generosidade, pela 
afetividade e gentileza com que o amazonense 
recebe os que ali vão ter, em visita ao grande Estado 
do Norte. 

Fascinava-me e seduzia-me, Senhor 
Presidente, a majestade panorâmica ao percorrer a 
cidade tão decantada de Manaus e ao visitar os 
belíssimos edifícios públicos que relembram a fase 
de opulência daquela região. 

Visitei o Teatro, magnífica obra de arte  
que impressiona profundamente todo aquêle  
que é dotado de sentimento artístico, pela sua 
arquitetura e pelos quadros que compõem o seu 
interior. Visitei o Palácio da Justiça, que me  
deixou profundamente fascinado como  
monumento de arte, que tão bem agasalha  
a cúpola da Justiça amazonense e onde se  
penetra tocado de um sentimento de veneração e 
respeito. 

Impressiona, e impressiona fundamente, 
aquêles, como eu, que têm passado a vida a 
freqüentar. Pretórios e Tribunais de Justiça de 
grande parte dos Estados do Brasil; em  
visita ou no exercício da minha profissão de 
advogado. 

A grandeza daquela construção,  
os quadros, as obras de arte, tudo aquilo, Sr. 
Presidente, concorre para imprimir no espírito  
do visitante, um profundo respeito à  
Justiça. 

Então, Sr. Presidente, comparei o aspecto 
daquele monumento de arte antiga, de arte  
clássica – arte que não morre pois apenas  
o clássico atravessa os séculos e os  
vence – com as construções desta Nova Ca- 
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pital, particularmente como a do Supremo Tribunal 
Federal, cuja forma de aquário, ou de estufa, não se 
reveste daquela majestade própria de um templo da 
Justiça. 

Sr. Presidente, podam ser belas e 
interessantes as criações da arte moderna, mas 
passam com a mesma rapidez com que 
desaparecem essas escolas, substituídas por outras 
com as novidades das linhas e dos traçados, sem 
deixar nos verdadeiros artistas a impressão 
grandiosa que produzem os monumentos e edifícios 
da arquitetura clássica. 

Nós mesmos, aqui chumbados nesta 
catacumba onde o sadismo arquitetônico de Oscar 
Niemeyer, nos enclausurou, nos sentimos abafados 
por esta cúpula onde nossa voz morre, não podendo 
ser ouvida, nem pelos felizes candangos que, lá em 
cima, gozam a atmosfera pura dêste Planalto e das 
delícias do sol desta região. 

Enquanto isso, a cada passo, encontramos e 
admiramos, nas ruas de Manaus, verdadeiros 
monumentos de arte: ora a Alfândega, construída  
na Europa e transportada em blocos para a  
capital amazonense; ora, lindas praças, e outros 
logradouros magníficos, que encantam o  
viajante. 

Fazem, recordam a época opulenta daquela 
região e de Eduardo Ribeiro, o Pensador, o espírito 
progressista cujo nome os amazonenses sempre 
repetem com respeito, pois foi em seu govêrno que 
se realizaram se não tôdas, ao menos quase tôdas 
as grandes obras de Manaus. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Recebo, com a 
maior satisfação, o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Ouço com a 
atenção, que me merece, as palavras de V. Exa. na 
magnífica descrição de uma cidade brasileira.  
Não tivesse V. Exa. mencionado, inicial- 
 

mente, o nome dessa cidade, êste Plenário tomaria, 
naturalmente, como pinceladas de uma inteligência 
ágil, fértil e brilhante, como a de Vossa Excelência, 
para projetar numa tela uma das cidades brasileiras 
do Sul. No entanto, mencionou V. Exa., desde  
logo, que diria alguma coisa sôbre a Capital  
do meu Estado, a risonha Manaus de outrora,  
que Vossa Excelência, com essa descrição traz  
ao conhecimento do Senado e da Nação, mais  
uma vez, como que apresentando ao Brasil a 
antevisão de Eduardo Gonçalves Ribeiro, o 
Pensador. No Govêrno do Estado, em fins do século 
passado, aquele homem  já prenunciava um  
futuro grandioso para a região, retocando a margem 
esquerda do Rio Negro e fincando edifícios  
com a soberbia e  explendor que V. Exa. tão bem 
descreve neste instante. Aquela cidade que êle 
criava, organizava, construía, para Capital do 
Amazonas, seria a Metrópole da Amazônia. 
Descendo a margem esquerda do opulento Rio 
Negro, que tanto empolga e enternece, ao encontro 
das águas do Rio Solimões, que só se juntam dois 
quilômetros adiante para se transformarem no 
caudaloso Rio Amazonas, verá V. Exa., com 
espanto, em, plena selva, uma cidade civilizada, 
implantada no fim do século passado. Daí para cá, o 
Amazonas – e em particular Manaus – entrou no 
ocaso, na decadência, com a queda do preço  
dos seus produtos, porque se plantou em outras 
plagas o que a natureza lhe deu por excelência. 
Chegou. V. Exa. naquela terra e apreciou os 
monumentos que seriam a garantia do futuro, e  
que os contemporâneos procuram conservar, com 
todo o esfôrço e tenacidade – não obstante ainda 
não compreendidos – a fim de evitar que perecesse 
o ideal de Eduardo Ribeiro. Felizmente, notou V. 
Exa, um surto de renovação no Amazonas, que 
procura reintegrar-se, retomar o seu caminho, e 
apresentar aos brasileiros e estrangeiros os 
monumentos do passado: O Palácio da Justiça, com 
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a majestade que V. Exa. tanto apreciou; o Teatro do 
Amazonas, com o seu esplendor; a Alfândega; um 
dos melhores prédios do País, trazido bloco a bloco 
do estrangeiro e que ainda hoje encanta. Dificilmente 
se encontra similar nos demais Estados; a Biblioteca 
Pública e assim outros mais. O Amazonas queria 
fazer compreender ao Brasil que precisava 
sobreviver, em razão mesmo da sua opulência, da 
sua riqueza, da sua própria grandeza. V. Exa. 
emocionou-se ao peregrinar pelas avenidas e 
estradas de Manaus; viu tudo aquilo que no passado 
era claro aos olhos dos seus estadistas mas que 
hoje se escurece, pela penumbra, em que está 
mergulhada a outrora rizonha metrópole do meu 
Estado. Viu V. Exa. a que ponto foi chegando, dia a 
dia, lustro a lustro a nossa terra! Atualmente luta o 
seu povo junto a seus governantes para que lhe 
dêem luz, para que o reintegrem na sua alegria; 
todavia, apesar do seu esfôrço, ainda não o 
compreenderam. V. Exa., nobre Senador João 
Villasbôas, através de suas magníficas palavras, 
chegará àquele ponto que, tão perfunetòriamente 
estou procurando debater à guisa de aparte.  
Muito agradeço a permissão de V. Exa. para  
dá-lo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato sou 
ao aparte de Vossa Excelência, que traz tintas vivas 
à pobreza das minhas palavras. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Não apoiado! 
O SR: JOÃO VILLASBÔAS: – Falo como 

brasileiro entusiasmado diante da grandeza de um 
pedaço da Pátria, e V. Exa., com o sentimento mais 
profundo, não só de brasileiro mas de filho da região, 
que tanto ama e estremece. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
Sr. Presidente, saí de Manaus tra- 
 

zendo comigo duas grandes emoções: grandes e 
vivas: o sentimento de saudade daquele ambiente 
maravilhoso, dos espetáculos deslumbrantes que 
gozei ao contemplar as manhãs, côr de rosa, as 
tardes doiradas, as noites azuis – noites que, pela 
inexistência da iluminação pública mais belas se 
tornam sob a claridade do luar, da lua cheia. 

O SR. VIVALDO LIMA: – As estréias são os 
Anjos de Guarda da Amazônia. Em virtude da 
escuridão em que está mergulhada a Capital, não 
permitindo que seu povo desfrute dos recursos da 
atual técnica da energia elétrica, apelamos para, o 
firmamento. As estréias, com sua cintilância, e a lua, 
com seu clarão, nos dão o que necessitamos. 

O SR. JOÃO VILLÂSBOAS: – Muito grato 
pelo brilho que V. Exa. dá às minhas palavras. 

Sr. Presidente, eu trouxe também o 
sentimento de gratidão, pela maneira por que aquêle 
povo bom recebe o forasteiro, pela acolhida que tive 
naquela Capital, não sòmente por parte de meus 
prezados correligionários, como também dos meus 
dignos adversários, correligionários de V. Exa., Sr. 
Presidente. Souberam êles cercar-me de gentilezas, 
dispensando-me acolhimento verdadeiramente 
amistoso. Daí minha gratidão perene pela maneira 
por que os amazonenses, e notadamente os homens 
de Manaus, me trataram naquela grande terra. 

Quando sobreveio a queda do preço da 
borracha, pela emigração dêsse produto para outras 
regiões onde veio a ser cultivada, começou a 
declinar a opulência da região amazônica. Hoje 
sentimos que seu povo sofre, que atravessa uma 
situação de verdadeira penúria. 

Um dia, o saudoso Presidente Getúlio Vargas 
pronunciou o célebre discurso do Rio Amazonas. 
Essa oração repercutiu de tal forma no coração da 
gente amazonense que fêz surgir no seu espírito 
uma grande esperança. E a data em que foi pro- 
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nunciado êsse discurso se tornou dia de festa, 
posteriormente considerada data oficial. 

Getúlio Vargas não falhou à promessa. Deu 
início àquilo que acendera tão grandes; esperanças 
no espírito dos amazonenses e criou o Banco da 
Borracha S. A. 

Com essa organização, visava a restaurar, de 
certo modo, a situação econômica do grande Estado 
e, pela proteção à indústria extrativa da borracha, 
melhorar a situação financeira do seu povo, e 
proporcionar-lhe melhores dias. 

Voltou-se, então, a população amazonense 
para a extração da borracha; palmilhou novamente 
as velhas estradas dos seringais; reviveu nas 
árvores produtoras do látex os golpes da 
machadinha para a extração da borracha. Tinha 
confiança no auxílio que lhe fôra prometido; tinha fé 
em que essa organização, que lhes dera o 
Presidente Vargas, seria fiel às normas traçadas na 
lei que a criara; confiava em que o Banco da 
Borracha de fato ofereceria o amparo financeiro, 
necessário ao desenvolvimento da indústria 
borracheira daquele Estado. 

O Govêrno que sucedeu ao de Getúlio Vargas, 
entretanto, buscou desde logo modificar a 
organização do Banco da Borracha, transformá-lo 
num Banco comum, como ainda ontem, aqui teve 
oportunidade de expor, com alta precisão e elevado 
conhecimento da matéria, o nobre Senador Lobão da 
Silveira. Até o nome do Banco foi modificado: em vez 
de Banco da Borracha, passou a ser Banco da 
Amazônia S. ª, com filiais até no Rio Grande do Sul e 
em vários outros pontos do País, para exercer as 
operações bancárias comuns de depósito, de 
desconto e de empréstimos comerciais. Desviou-se 
da sua finalidade, sacrificando, assim, os interêsses 
daqueles que, na Amazônia, investiam sertão a 
dentro, em busca da borracha. 

Sr. Presidente, com a promulgação  
da Constituição de 1946, novos  
horizontes de esperança abriram-se 
 

para a Região Amazônica, pois em seu texto, no art. 
199, nós, Constituintes de então, consignamos a 
defesa de um Plano de Valorização da Região 
Amazônica, atribuindo a êsse empreendimento a 
dotação mínima de 3% sôbre a arrecadação global 
do País. 

Logo no segundo ano de vigência da nossa 
Carta Magna, a Câmara dos Deputados votou 
projeto de lei, estabelecendo o Plano de Valorização 
da Amazônia, a fim de enquadrar-se naquele 
dispositivo constitucional. 

O projeto veio ao Senado. Nesta Casa, 
encontrei o extraordinário espírito daquele cujo  
nome ainda hoje repercute com grande eco  
neste recinto e repito com sentida saudade e  
máximo respeito – o Senador Álvaro Adolfo  
e juntos empenhamo-nos na modificação  
da lei oriunda da outra Casa do Congresso  
Nacional, para dar, de fato, um texto legal  
regulamentando o dispositivo constitucional e  
de maneira efetiva realizar a valorização da  
Amazônia. 

O trabalho daquele nosso saudoso colega, 
que consta dos Anais da Casa, recomenda-o não 
sòmente pelo saber como pelo patriotismo. Ligeiras 
emendas que na ocasião apresentei e que foram 
aceitas por S. Exa., transformou-se nessa Lei  
que regula a Valorização Econômica do Vale 
Amazônico. 

Ontem mesmo, o nobre Senador Lobão da 
Silveira, com os apartes de V. Exa., Sr. Presidente, 
demonstrava que a SPVEA não vem cumprindo o 
seu dever legal rigorosamente, com relação a tôdas 
as áreas dos Estados abrangidos pela Região 
Amazônica. 

O aparte do nobre Senador Vivaldo Lima ao 
primoroso e memorável discurso que anteontem 
pronunciava nesta Casa meu nobre colega Senador 
Argemiro de Figueiredo... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:  
– Obrigado a Vossa Excelência 
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que tem sido aplicada aquela lei, notadamente em 
relação ao Estado do Amazonas. 

Realmente, Sr. Presidente, temos um êrro 
inicial relativamente à organização orçamentária, à 
elaboração do orçamento. Em referência à defesa 
econômica da Amazônia, temos uma verba fixa, uma 
taxa fixa, que corresponde a uma determinada 
arrecadação anual e, de acôrdo com a legislação 
especifica, deverá ficar à disposição da 
Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia, no Tesouro ou no Banco 
do Brasil. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Exa. está 

abordando, com abundância de conhecimentos que 
tem, assunto de muito interêsse para a Região 
Amazônica, que até certo ponto envolve matéria 
constitucional. Nossa Carta Magna que atribuiu  
um mínimo de 3% sôbre a receita tributária  
para a Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia, não vem sendo  
cumprida pelo Congresso Nacional, porque o 
Ministério da Fazenda se atribuiu o poder de dar 
interpretação condicional àquela, disposição de 
nossa Constituição. Então, êsses três por cento 
sôbre a receita tributária, que deveriam ser  
o mínimo, se transformaram, no máximo, o  
que está completamente errado. Agora mais do  
que nunca devemos reagir contra essa interpretação 
errada: temos direito ao mínimo de três por  
cento, mas êsse quantitativo poderá ir além e não 
como se está fazendo, dando ao mínimo o valor de 
máximo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa.  
lembra muito bem, nobre Senador, que o  
mínimo é de três por cento. Entretanto,  
dentro de nossa competência legislativa podemos 
elevar essa percentagem, como ainda 
 

no ano passado o fizemos, com relação à defesa das 
sêcas do Nordeste. 

O Artigo 198 da Constituição consigna, 
também, 3% mínimos para a defesa contra os efeitos 
da sêca no Nordeste. Entretanto, no ano passado, 
salvo engano elevamos essa taxa para cinco por 
cento quando votamos a criação da SUDENE. 
Poderemos fazer o mesmo em relação ao Plano de 
Valorização da Amazônia. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. mais um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com 
satisfação. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Mesmo 
assim, apesar de não considerarmos essa taxa de 
três por cento, como mínimo, aquilo que nos toca no 
Orçamento da União, com relação ao Plano de 
Valorização da Amazônia, não de hoje, mas desde o 
comêço, não vem sendo pago normalmente; tanto 
que a União deve à Amazônia mais de 13 bilhões de 
cruzeiros. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
o aparte de V. Exa. É mister, porém, consignar ao 
Congresso certa responsabilidade e eu ia, 
justamente, abordar êsse ponto. Temos errado na 
elaboração do Orçamento, em relação à Amazônia, 
pois o que nos cumpre é distribuir aquelas verbas já 
arrecadadas, e não fazer previsão como vem 
acontecendo. 

Se, no ano passado, foram arrecadados pela 
União cento e cinqüenta bilhões de cruzeiros, coube, 
portanto, à Região Amazônica a verba de quatro 
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros, a qual 
deve ter sido escriturada, no início dêste ano, no 
feixo do balanço do ano passado, e distribuída ao 
Plano de Valorização da Amazônia. Assim, sòmente 
depois de têrmos conhecimento da arrecadação 
total, poderemos calcular quanto coube àquele 
órgão. 

Cumpre-nos, então, elaborar o Or- 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...acentuava as 
irregularidades com çamento para o ano imediato, 
distribuindo a quantia correspondente. Assim, o 
Poder Executivo não poderá deixar de entregar ao 
Plano de Valorização da Amazônia essa verba, que 
não é simplesmente orçada, mas arrecadada, com 
aplicação específica. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 
prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Desejo prestar mais 
um esclarecimento. Nos anos de 1957 e 1958 fui 
Relator do Anexo referente ao Plano de Valorização 
da Amazônia no Projeto de Orçamento, e verifiquei, 
sobretudo em 1957, o inconveniente apontado por V. 
Exa. Havia um cálculo aéreo, que não aceitei e, 
como Relator, procurei saber da Receita arrecadada 
no exercício findo. Adotei êsse critério na elaboração 
do meu trabalho e, assim, pude aumentar a taxa 
constitucional destinada à Região Amazônica. 
Naquele tempo, se não me engano, era calculada 
em cêrca de quinhentos milhões de cruzeiros. 
Fazendo o cálculo da Receita do ano anterior, pude 
consignar, no Anexo, mais de dois bilhões de 
cruzeiros, em 1957, e, em 1958, mais de três 
bilhões. Seguiria adotando base critério, se tivesse 
sido o Relator da matéria no ano seguinte, o que não 
ocorreu por ter ido representar o Brasil na XLIV 
Reunião da Organização das Nações Unidas. Não 
obstante fazermos consignar no Orçamento os  
três por cento da arrecadação total, nos têrmos  
da Constituição, como o mínimo destinado  
à Valorização da Amazônia, não obstante  
êsse trabalho do Congresso em prol da nossa 
Região – e o Estado de V. Exa. também nela se 
integra, pois é tão mal servido quanto o nosso – não 
obstante lançarmos mão apenas do mínimo 
estabelecido, no Plano de Economia do Govêrno  
o mais sacrificado é exatamente o Anexo refe- 
 

rente à Valorização da Amazônia. O Plano de 
Economia, geralmente, incide sôbre êle, à custa do 
sacrifício da Região Amazônica. Parece-me que se 
pretende aumentar a cota, nos têrmos da 
Constituição, que estabelece um percentual mínimo 
mas não fixa o máximo, a fim de aplicá-lo no sentido 
da Valorização efetiva da nossa Região. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a 
V. Exa. Folgo em ver que o nobre colega também 
pensa como eu, isto é, que devemos corrigir êsse 
êrro permanente na elaboração do Orçamento. Uma 
vez que consignemos no Orçamento para o ano 
imediato, a verba arrecadada, destinando-a a êsse 
Serviço, em decorrência de preceito constitucional, 
não poderá o Governo incluir essas dotações em seu 
Plano de Economia. 

O Plano de Economia resulta numa 
justificativa governamental, em face do excesso das 
dotações e da impossibilidade de o Govêrno... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Corretíssimo. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...com as 

arrecadações normais, executar um Orçamento  
que, desde 1947, lhe remetemos com deficits cada 
vez crescentes. Uma vez, porém, que deixemos de 
fazer previsões relativamente à Valorização 
Amazônica e apenas façamos a distribuição de  
verba arrecadada anteriormente já depositada no 
Tesouro, para o fim específico prescrito na 
Constituição, não poderá o Presidente da República 
alterar essa dotação, nem tão pouco desviá-la  
com seus planos de economia. Não haveria 
justificativa para tal desde que o recurso foi pré-
arrecadado e está em depósito no Tesouro da  
União. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Acresce que o 
cálculo para o exercício seguinte é feito  
sôbre a arrecadação anterior, quando ninguém 
ignora que há um aumento vegetativo da  
receita pública. A título de exemplo, tomemos  
o Orçamento de 1960 para 1961. A ta- 
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xa é calculada sôbre a renda de 1959, para ser 
aplicada em 1961; vamos, assim, executar uma 
dotação calculada sôbre a arrecadação de dois anos 
antes. Não obstante, ainda incide o Plano de 
Economia sôbre a taxa arrecadada há dois  
anos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Se fizermos, 
não a titulo de previsão, sem nos preocuparmos com 
o aumento vegetativo, nesse percurso de tempo, a 
distribuição daquilo que está em caixa... 

O SR. VIVALDO LIMA: – É o mínimo que 
pedimos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...o Govêrno 
não poderá penetrar nessa dotação com suas 
medidas econômicas, pois que elas se justificam 
com a ineficiência e insuficiência da arrecadação, 
para cobrir a despesa orçamentária. 

Êste ano, por exemplo, teremos que distribuir 
para 1961 aquilo que obtivemos em 1959, sem nos 
preocuparmos com o que poderá vir em 1960, que 
só será distribuído para 1962. 

Entretanto, Sr. Presidente, se fizermos uma 
distribuição criteriosa dessa verba; se a SPVEA – 
Superintendência da Valorização Econômica da 
Amazônia – agir com critério na aplicação dêsse 
dinheiro; se o Banco de Crédito da Amazônia adotar 
orientação segura e legal de auxílio efetivo, de 
amparo financeiro aos trabalhadores da Região, 
veremos que o grande Estado irá, lentamente, 
retornando à opulência antiga. 

Sabemos o de que precisa a Amazônia. 
Precisa notadamente de transporte. Precisa de 
saneamento, de divulgação da instrução pública  
e, notadamente, da industrialização dos seus  
produtos. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Para isso necessita 
de energia suficiente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
Como muito bem diz o nobre Sena- 
 

dor Vivaldo Lima, necessita da energia criadora 
dessas riquezas. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Para impulsionar as 
máquinas da industrialização. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Observei, 
incipiente, o trabalho da preparação da juta. Quando 
falo em juta, parece-me estar presente o Senador 
Mourão Vieira, cuja personalidade já se confunde 
com o produto vegetal da região, pois que S. Exa. 
tem sido, desde 1946, ao inaugurarmos os trabalhos 
legislativos desta Casa, um batalhador permanente 
na sua defesa. E hoje, como ainda há poucos dias 
afirmava o nobre Senador Vivaldo Lima, a juta 
satisfaz as exigências internas do País. 

Quanto à industrialização da borracha, Sr. 
Presidente, ao invés de se mandar para as fábricas 
de S. Paulo e do Rio Grande do Sul o produto 
amazonense e promover-se meios para a sua 
industrialização local, tôda vez que me reporto ao 
assunto, tenho presente a ação, permanente, 
constante, do nosso Presidente Senador Cunha 
Mello, do ilustre Senador Vivaldo Lima e de todos os 
elementos da Bancada, esforçados e unificados num 
pensamento – a defesa econômica da região 
amazônica... 

O SR. VIVALDO LIMA: – De tôda a 
Amazônia. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...para riqueza 
e grandeza do Brasil. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. 
mais uma interrupção? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Considero o 
discurso de V. Exa. uma ressonância  
do célebre e magnífico discurso do Rio  
Amazonas, pronunciado pelo Senhor Getúlio  
Vargas, e que tanta repercussão teve em nossa 
região. Hoje figura como discurso histórico 
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a intervenção que o estadista Getúlio Vargas, teve, 
como o fêz anteriormente, no fim do século passado, 
o pensador, o grande benemérito Eduardo 
Gonçalves Ribeiro. Daí partiu uma série de iniciativas 
governamentais em prol da região que incluí o 
Estado de V. Exa. Por um lapso, V. Exa. não se 
lembrou de citar o Instituto Agronômico, que 
interessa, sobretudo, aos Estados do Amazonas e ao 
Pará, êste tão bem representado pelo ilustre 
Senador Lobão da Silveira, que ontem, da tribuna, 
discursou a respeito da região, apelando para que a 
Superintendência da Valorização Econômica da 
Amazônia, o Banco da Borracha ou Banco de 
Crédito da Amazônia e, por último, o Instituto 
Agronômico do Norte, todos êles indicados para 
valorizar a nossa região, estimulem as suas 
riquezas, não deixem que a borracha decaia na sua 
produção; que amparem a indústria extrativa que 
Deus nos deu e que constitui fonte principal de 
riqueza, para que não permaneça no ponto em que 
se encontra. A criação do Instituto Agronômico em 
1940 pelo Sr. Getúlio Vargas teve por finalidade 
beneficiar aquela região, para que viesse a produzir 
mais borracha para o Brasil e para o próprio mundo. 
No entanto, o que vimos. foi chegar a produção à 
situação atual, que é uma vergonha para o próprio 
País. A preocupação do Instituto foi, ao contrário, 
deslocar a borracha do seu habitat natural, dos 
seringais do Norte para as regiões do Sul, para S. 
Paulo e Bahia, que já exploram seus recursos 
naturais. 

A Bahia, com o cacau e outros produtos e São 
Paulo com industrialização paralela. O Instituto 
Agronômico do Norte passou a selecionar os 
melhores enxertos da seringueira para São Paulo e 
até mesmo para o estrangeiro, como, por  
exemplo, a Guatemala, para onde foram nossas 
melhores mudas. Enquanto isso, na Amazônia não 
se plantou uma só muda. Daí a decadência da 
produção, baixando até 24 mil toneladas, 
 

o que obrigou a Nação a despender suas parcas 
divisas para buscar a borracha no Oriente. Vemos, 
portanto, três órgãos com recursos imensos, 
aplicando-os minguada e sumiticamente, para usar a 
gíria da nossa região. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito  
grato ao aparte com que me honra o nobre  
Senador Vivaldo Lima. S. Exa., efetivamente 
reafirma verdades e fatos que eu não poderia 
rememorar mas que S. Exa trouxe para ilustrar a 
minha oração. 

Os amazonenses, Sr. Presidente, despertados 
à clarinada do célebre discurso do Rio Amazonas, 
esperançosos do ressurgimento daquela região, 
animados pela criação do Banco da Amazônia e 
mais tarde pela Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia, sentem 
quebradas suas energias, porque as medidas não 
chegaram, à execução prática. 

O povo sofre e atravessa uma fase de  
fome e miséria; mas, a resistência moral  
daquela gente nota-se em cada homem da  
região. Espíritos caldeados no sofrimento, trazem, 
contudo, em si, o calor da fé na Amazônia  
que sabem rica, poderosa, dependendo apenas  
da ajuda dos governos para ressurgir em  
benefício não só local como, de tôda a  
Pátria. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Pelo alto e 
denodado espírito de brasilidade do caboclo 
amazônico. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Realmente, 
pelo espírito de brasilidade que domina o caboclo 
daquela região. 

O SR: ANTÔNIO BALTAR: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer. 
O SR. ANTÔNIO BALTAR: – Estou como tôda 

a Casa, ouvindo com a devida atenção o brilhante 
discurso de V. Exa., que traz à consideração do 
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Senado problemas realmente importantes da região 
amazônica. Se me permite, quero contribuir com 
uma observação ao discurso substancialíssimo de V. 
Exa. baseado em testemunho pessoal, embora não 
tenha muito contato com a região amazonense, onde 
estive, apenas, duas vêzes. Faço parte de uma 
Comissão Internacional, criada pela Sociedade Inter-
Americana de Planificação, com o objetivo de 
estudar em conjunto, os problemas de todos os 
países que têm território na Bacia Amazônica. Nessa 
Comissão surgiu, digo melhor, ressurgiu a idéia da 
internacionalização do Amazonas, idéia esta 
atentatória à nossa soberania... 

O SR. NIVALDO LIMA: – Idéia nefasta. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Desgraçada 

idéia. 
O SR. ANTÔNIO BALTAR: – Sim, nefasta, 

mas que, voltando periòdicamente à tona, como tem 
voltado no concêrto internacional, é apenas uma 
demonstração de que, muito mais do que, 
pensamos, riquezas consideráveis acham-se ainda 
ocultas naquela formidável região. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Essas riquezas lá se 
encontram e estão à disposição do Brasil, que deve 
explorá-las. 

O SR. ANTÔNIO BALTAR: – V. Exa. tem  
tôda a razão. Queria, que ao discurso do nobre 
colega, Senador João Villasbôas, não faltasse  
esse tom de alerta e vigilância, que todos nós, 
brasileiros, devemos manter em relação ao 
Amazonas, pois sendo região que até hoje não 
fomos capazes de dominar totalmente, é alvo 
permanente da cobiça internacional, V. Exa, bem 
sabe – provàvelmente melhor que eu – que as  
mais alarmantes notícias foram divulgadas  
pela imprensa do País, sôbre a penetração sutil  
de estrangeiros naquele território, que sob o  
pretexto de propaganda religiosa e assistên- 
 

cia aos moradores daquela região, estão, na 
realidade, fazendo prospecção das nossas riquezas, 
com objetivos que podemos adivinhar. Permiti-me 
assim, com êste aparte, fazer sentir ao nobre colega 
que, ao lado das observações que está fazendo a 
respeito do Amazonas, precisa aconselhar vigilância 
aos naturais da região, contra o perigo da 
penetração de estrangeiros. 

O SR JOÃO VILLASBÔAS: – O aparte com 
que me honra, nesta hora, o nobre Senador Antônio 
Baltar, traz, ao meu discurso, um toque de 
verdadeiro nacionalismo. Precisamos estar alertas 
diante dessas tentativas que freqüentemente se 
fazem, no sentido da penetração estrangeira, da 
internacionalização do Amazonas. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Dá V. Exa. 
licença para um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pelas 
observações feitas, até agora, por técnicos, 
jornalistas e escritores que têm percorrido a 
Amazônia, e através de sinais evidentes, sabe-se 
que existe lá um grande lençol de petróleo. Há pouco 
tempo, a Petrobrás, fazendo sondagens na região  
de Nova Olinda, encontrou petróleo tão claro e  
tão puro que o espalhou por todo o Brasil. Todos  
os municípios do Brasil receberam amostras do  
ouro negro, não se explicando, assim, porque  
até hoje êsses poços não foram postos a funcionar. 
Quando foram feitas prospecções no Município de 
Itaituba, no Estado do Pará, a Petrobrás ali deixou  
o Engenheiro Pedro Moura, um dos grandes 
geólogos brasileiros, dono de inteligência invulgar. 
Verificou S. Sa. que o petróleo aflorava ao solo,  
e que bastava riscar um fósforo para acendêlo. 
Depois de trinta anos de experiência, o Dr. Osnilde 
Duarte, em livro que publicou recentemente, 
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afirmou que na Amazônia há mais petróleo que 
água. 

O SR. NIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. 
mais um aparte, em adição ao do nobre Senador 
Lobão da Silveira, aparte que, aliás, iria solicitar, 
aguardando, apenas o momento oportuno. Tocou S. 
Exa. num ponto muito interessante – o da 
penetração das missões religiosas no Brasil. 
Discordo, em princípio, da tese esposada pelo nobre 
Senador Lobão da Silveira, porque reconheço nas 
Missões religiosas alguma autoridade na fixação do 
homem do interior da Amazônia. Não fôssem essas 
Missões, nossos caboclos, desalentados e 
desesperançados, teriam abandonado os barrancos 
de nossos rios e afluentes e emigrado para o Sul. As 
Missões têm fixado êsses homens, à região, 
levando-lhes instrução, preservando-lhes a saúde e 
ministrando-lhes noções de agricultura; têm, de 
algum modo, integrado êsses homens à terra. Talvez 
haja alguma coisa estranha em qualquer dessas, 
missões ou no intuito e propósito de tal ou qual 
missionário. Não posso em tese, combater a ação 
benemérita dêsses homens em prol da nossa região. 
Estive no interior e verifiquei realmente quanto  
se aproveitam do trabalho das missões as 
populações ribeirinhas, carentes de tudo; são 
verdadeiros missionários do bem. Tive ocasião, até, 
de cooperar, encaminhando o possível a essas 
almas benfazejas: tive que fazer intervenções 
cirúrgicas de emergência, sabendo que tôda aquela 
gente, necessitada de assistência médica, seria 
tratada por religiosos – irmãos e irmãs, padres ou 
pastores de outros credos – que procuravam 
recuperar a saúde daquelas populações sem, 
assistência médica, farmacêutica ou particular. Outro 
ponto é o que se refere ao petróleo: tive ocasião de 
visitar poços de petróleo no Amazonas, em Nova 
Olinda, centro da região; tive notícias desalentadoras 
tanto para a região, como para o Amazonas, em 
 

particular, de que se pretende fazer em Nova Olinda 
apenas um centro de estudos. Tôdas as perfurações 
na região amazonense, em particular, são pioneiras: 
em tôda perfuração jorra petróleo, mas fôrças 
ocultas... 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito  
bem! 

O SR. VIVALDO LIMA: – ... trabalham para 
que não apareça, do ponto de vista comercial. 
Depois vem a história da Petrobrás, de que para ela 
não é interessante... 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. acusa a 
Petrobrás de estar sabotando? 

O SR. VIVALDO LIMA: – Sim! A própria 
Petrobrás. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – A acusação de 
V. Exa. é muito grave. 

O SR. VIVALDO LIMA: – É grave, e deve  
ser apurada por uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito instituída pelo próprio Senado. Não se vê 
um poço petrolífero interessante no Amazonas, e no 
entanto observa-se a exploração comercial dos 
poços de petróleo da Bahia, poços trabalhados por 
bombas que vão sugar o petróleo das entranhas da 
terra. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Precisam 
extrair o petróleo. 

O SR. VIVALDO LIMA: – No Amazonas não 
se precisa de bomba, porque o petróleo jorra e 
atinge dezenas de metros de altura. Eu já vi um 
dêsses jorros. Foi quando o Brasil soube que havia 
petróleo no Amazonas. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Perfeitamente 
vi a amostra do petróleo. Todos os Municípios do 
Brasil a receberam, mas o poço foi entupido, para 
não funcionar. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Pois  
bem: êsse óleo já estêve nas mãos de  
Getúlio Vargas – óleo fino, como que 
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já refinado – foi levado ao Conselho Nacional do 
Petróleo, e o seu Presidente mandou incentivar as 
perfurações de poços. Isso lhe valeu a saída daquele 
Conselho. Foi o que levou o Sr. Plínio Cantanhede a 
deixar o pôsto. A mim não interessa êsse fato, mas 
sim que extraiam, de qualquer maneira, o petróleo do 
Amazonas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor 
Presidente, profundamente sensibilizado,  
agradeço os apartes com que me honram os nobres 
colegas. 

É lamentável, Sr. Presidente, é de estranhar 
que essa região brasileira continue abandonada; que 
os Governos que se sucedem neste País descurem 
do desenvolvimento da Amazônia, onde afirmam 
existir tôdas as riquezas concentradas dêste País, e 
para as quais os olhos do estrangeiro se voltam 
constantemente, na preocupação de explorá-la. 

Ofertas vantajosíssimas são feitas por 
emprêsas estrangeiras, com o propósito de 
penetrarem aquela região e fazer pesquisas. Não 
fôra a resistência oposta na Câmara dos Deputados, 
em discursos constantes, pelo então Deputado e 
hoje saudoso ex-Presidente Arthur Bernardes, teriam 
conseguido permissão para prospecções e 
explorações na Amazônia. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o amazonense 
está fatigado de tanto esperar, já se encontra  
em estado de desalento. As promessas que lhe  
são feitas não são cumpridas. E, quando  
tentam realizá-las, como no caso da  
S.P.V.E.A., transforma-se num órgão burocrático, 
que passa a agir em desacôrdo com as normas 
traçadas para sua atividade. Não realiza, sequer, a 
distribuição normal dos recursos destinados aos 
Estados abrangidos pela área de suas operações, 
isto é, a Região Amazônica. 

Quando se cria um banco especializado, como é 
o Banco da Borracha – hoje, Banco da Amazônia – com 
 

a função de dar assistência permanente aos que 
trabalham naquela Região, desvirtua-se seu 
programa de ação e êle passa a fazer empréstimos 
comuns. Ainda mais: sacrífica-se grande parte da 
sua renda, como ainda ontem lembrava aqui, em 
causticante discurso, o nobre representante do Pará, 
Senador Lobão da Silveira, cujo nome declino com a 
máxima simpatia. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Poda-se, dos 
seus lucros, mais de quinhentos milhões de cruzeiros 
por ano – violando-se portanto a Constituição e 
mutilando-se a lei que conferiu a êsse banco o 
monopólio para compra e venda da borracha – a fim 
de satisfazer à ganância de industriais; facilita-se-
lhes ainda, a importação direta da borracha 
estrangeira sem que deixem um ceitil para a 
economia do Banco. Nem se teve a precaução de, 
liberada a importação, obrigar essas indústrias a 
pagar-lhe uma cota correspondente à diferença do 
custo. 

Não, Sr. Presidente! Deu-se uma sangria 
direta na economia do Banco, no montante de 
quinhentos milhões de cruzeiros, sangria que 
repercutiu no Estado de São Paulo, mercê da 
diminuição da renda do seu impôsto de vendas e 
consignações em mais de setenta milhões de 
cruzeiros. 

Sr. Presidente, diante de tôdas essas 
decepções e do desalento que domina o espírito da 
população amazonense, surge hoje, uma esperança 
com a eleição de Jânio Quadros. 

Daí ter eu encontrado, naquela região, 
inesperado entusiasmo da massa popular pela vitória 
do ex-Governador de São Paulo. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. 
mais uma ligeira interrupção? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer. 
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O SR. VIVALDO LIMA: – A esperança da 

Amazônia, sobretudo dos amazonenses, está no 
petróleo. Quem prometer àquela região tirar do seu 
subsolo, do âmago da terra, das suas entranhas, o 
petróleo, terá o voto dos amazonenses. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou certo, Sr. 
Presidente, de que o amazonense caminhará não 
para aquêle que lhe promete... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Queremos fatos! 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...a realização 

de determinado programa, mas sim para aquêle  
que, pelo seu passado e pela sua atuação de 
govêrno... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Vale muito um bom 
govêrno. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...dê uma 
certeza de que buscará a restauração da vida e da 
riqueza daquela região para levar novamente o 
Amazonas à opulência que desfrutou e da qual 
apenas, encontramos vestígios nos monumentos e 
na recordação dos velhos. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Melancòlicamente, 
lembramo-nos do passado. Por isso, o amazonense 
revolta-se contra os contemporâneos. Vê V. Exa. 
que, ao falar assim, excita a revolta nos espíritos dos 
filhos da Amazônia, de que V. Exa. é um dos 
grandes representantes nesta Casa. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 
dirijo-me a todos os meus colegas que, nesta e na 
outra Casa do Congresso Nacional, representam os 
Estados integrantes da Região Amazônica. Concito-
os a nos reunirmos, despidos de idéias político-
partidárias, para nos devotarmos ao grande 
problema da restauração da Amazônia, em prol da 
grandeza da própria Pátria. 

Convirjamos nossos pensamentos na 
modificação dos textos legais, e  
principalmente dos métodos empre- 
 

gados na execução do Plano da Valorização 
Econômica da Amazônia e na ação do Banco da 
região. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Pode V. Exa. ficar 
certo de que não encontrará apenas representantes 
da Amazônia, no Sendo e na Câmara dos 
Deputados, dispostos, a comungar nesse sentido; 
encontrará a população amazonense, de pé pelo 
Brasil, unindo-se num movimento dessa 
envergadura. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: Muito grato à 
afirmativa de Vossa Excelência. 

No dia imediato à minha chegada a Manaus, 
fui convidado a assistir a um magnífico espetáculo da 
natureza, qual seja o encontro das águas do Rio 
Negro e do Solimões, para formação do grande 
Amazonas. 

Desci, com um grupo da sociedade local, 
numa embarcação fluvial, e presenciei o embate das 
águas negras do Rio Negro, com as águas barrentas 
do Solimões que ali se encontram e se entrechocam; 
e caminham separados e aos poucos vão 
procurando confundir-se... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Casam-se depois. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...até chegar à 

formação definitiva do grande Rio Amazonas para, 
em conjunto; como que consolidados num único 
pensamento, invadir o mar e levá-lo até setenta 
milhas além da costa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, da Região 
Amazônica, eu os concito a caminharmos unidos, 
deixando de lado as nossas côres partidárias, com o 
pensamento voltado para o engrandecimento 
daquela região que é nosso. Unamo-nos como êsses 
dois rios, o Negro e o Solimões. Naturalmente, em 
parte do caminho iremos desconfiando um do outro... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Mas nos 
compreenderemos enfim. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...e até  

mesmo lutando para que não haja confusão  
de pensamento; mas, quando compreendermos  
bem a necessidade de nossa comunhão  
de idéias, a necessidade de coesão de  
nossos pensamentos, Sr. Presidente – unidos, numa 
fôrça única, vigorosa, indestrutível – afastaremos, 
como o Amazonas que surjam para impedir  
o engrandecimento do Amazonas. (Muito bem! Muito 
bem. Palmas). 

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

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

O SR. PRESIDENTE: – Há uma comunicação 
a ser feita ao Plenário. 

No Expediente há pouco lido figurou 
mensagem presidencial contendo as razões  
do veto oposto parcialmente ao projeto de  
lei que dispõe sôbre a classificação de cargos  
de serviço civil do Poder Executivo,  
estabelece os vencimentos e dá outras  
providências. 

A fim de conhecerem dêsse veto convoco as 
duas Casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta no dia 9 de agôsto do ano em curso, às 21 
horas no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Para a Comissão que o deverá relatar; 
designo os Srs. Senadores: 

Jarbas Maranhão 
Lima Teixeira e 
Ovídio Teixeira 
Sôbre a mesa ofício que vai ser lido pelo Sr. 

Primeiro Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 

Brasília, 14-7-1960. 
Exmo. Sr. 
Senador Cunha Mello 

1º Secretário de Senado no Exercício da 
Presidência. 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa. para os 
devidos fins, que a Bancada de Imprensa do Senado 
Federal, tendo em vista o disposto no artigo 33 do 
Regimento do Grupo Brasileiro da união 
Interparlamentar, deliberou submeter à consideração 
de V. Exa. o nome do jornalista José Fábio de 
Andrade Mendes, para integrar, na qualidade de 
Adido de Imprensa, a Delegação do Senado à 49ª 
Conferência Interparlamentar a se realizar em 
Tóquio, de 29 de setembro a 7 de outrubro do 
corrente ano. 

Para atender a exigência da Mesa Diretora, 
completamos a lista tríplice com os nomes dos 
nossos companheiros Jornalistas Mário Paiva e 
Alexandre Gambirazio. – Mario Henrique Antunes, 
Presidente do Comitê. 

O SR. PRESIDENTE: – Há um equívoco no 
afício dirigido à Mesa pelo Sr. Presidente do Comitê 
de imprensa. Não houve exigência da Comissão 
Diretora, mas o cumprimento do disposto no art. 33 
do Regimento Interno do Grupo Brasileiro da Uniao 
Interparlamentar. 

Feita esta ressalva, a Mesa aceita a indicação  
do Jornalista José Fábio de Andrade Mendes para 
integrar na qualidade de Adido de Imprensa, a 
Delegação do Senado à 49ª Conferencia 
interparlamentar. 

Continua a hora do Expediente. 
Sôbre a mesa projeto que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 42, DE 1960 

 
Torna sem efeito a nomeação de João 

Aldemar Bevilacqua para o cargo de Auxiliar 
Legislativo. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – Fica sem efeito  

a nomeação de João Aldemar Bevi- 
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lacqua para o cargo de Auxiliar Legislativo, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

 
Justificação 

 
Tendo sido habilitado em concurso, foi João 

Aldemar Bevilacqua nomeado pela Resolução nº 11-
60, para vaga existente em cargo inicial da carreira 
de Auxíliar Legislativo. Deixando passar o prazo para 
sua posse e desistindo, agora, do cargo para o qual 
fôra nomeado, faz-se mister a apresentação do 
presente projeto, conforme estabelece o art. 74 do 
Regulamento da Secretaria, que reza: 

"Será tornada sem efeito a nomeação se a 
posse não se verificar no prazo estabelecido". 

Justifica-se, assim, o presente projeto. 
Sala das Sessões, em 14 de julho de 1960. – 

Cunha Mello. – Gilberto Marinho. – Novaes Filho. – 
Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai a 
publicação. 

Está finda a hora do Expediente. 
Passa-se-à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não há número para 

votação da matéria constante da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 

orador inscrito. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 

há cêrca de um mês tive ensejo de tecer 
considerações sôbre a entrevista do Exmo. Sr. 
Governador do Estado de São Paulo, Dr. Carvalho 
Pinto, publicada pelo "Correio da Manhã", a respeito 
da Reforma Agrária que S. Exa. pretende levar a 
efeito, naquele Estado. 

Entre as considerações colhidas  
naquela publicação figurava o esbô- 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ço de um trabalho que se pretendia realizar em São 
Paulo. 

Após ter pronunciado o meu discurso remeti-o 
ao ilustre Governador Carvalho Pinto, visto como 
nossos pontos de vista eram semelhantes em tôrno 
do momentoso problema. 

Recebi agora de S. Exa. uma carta que desejo  
figure nos Anais do Congresso. 

Retifica S. Exa. alguns pontos da sua 
entrevista e ao mesmo tempo se pronuncia sôbre a 
sua posição como político. 

A carta tem o seguinte teor: 
"Eminente Senador Lima Teixeira. 
Recebi o seu atencioso cartão, acompanhado 

do discurso que proferiu da tribuna do Senado 
Federal no dia 28 de maio findo, a propósito de 
minha entrevista ao "Correio da Manhã" sôbre a 
Revisão Agrária. 

Não preciso dizer-lhe o quanto me 
sensibilizaram as generosas referências de Vossa 
Excelência e o quanto folgo em verificar a 
coincidência de nossos pontos de vista em assunto 
tão vital para o País. 

Devo, entretanto, esclarecer, certo da elevada 
compreensão de Vossa Excelência, dois tópicos de 
seu substancioso discurso. 

O primeiro é que não formulei qualquer 
crítica ao Partido Social Democrático, nem ela 
teria procedência, mesmo porque o problema do 
aproveitamento da terra no Brasil, de acôrdo com 
as suas finalidades sociais e econômicas, não 
está colocado em têrmos de programas 
partidários. E sabe Vossa Excelência como são 
mínimas as diferenças programáticas entre os 
nossos partidos. 

O segundo tópico refere-se à minha  
filiação partidária. Não pertenço a qualquer 
agremiação política, o que de forma alguma  
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significa que subestime o papel dos partidos na 
formulação da vida democrática. Apenas, por 
circunstâncias especiais, nunca militei em partidos e 
tão só na qualidade de administrador participei da 
vida pública. 

Agradecendo-lhe a generosidade de suas 
palavras e, mais uma vez, congratulando-me com 
Vossa Excelência pela harmonia de nossas opiniões 
num terreno do mais alto interêsse coletivo, peço ao 
eminente Senador aceitar as expressões de minha 
elevada consideração e cordial aprêço. – Carlos 
Alberto A. de Carvalho Pinto, Governador do 
Estado". 

Sr. Presidente, quando me, referi no discurso, 
a que alude em sua carta o eminente Governador do 
Estado de São Paulo, sôbre críticas feitas por S. 
Exa. ao Partido Social Democrático, foi porque, na 
entrevista concedida ao "Correio da Manhã", havia 
uma declaração de que a não realização da Reforma 
Agrária em São Paulo, se devia ao Partido Social 
Democrático que, através de seus chefes políticos, , 
os grandes fazendeiros, a estariam impedindo. 

Agora, em face da declaração de S. Exa. 
verifico, com muito agrado, que a notícia publicada 
naquele jornal não tinha qualquer fundamento. S. 
Exa. – declara – não visou a qualquer agremiação 
política, nem teve qualquer palavra de desaprêço a 
partidos políticos, até porque êsses partidos devem 
colaborar na Reforma Agrária. 

Quando defendi o Partido Social Democrático, 
mesmo sendo Trabalhista, o fiz porque acredito que 
nenhum Partido Político, do Brasil, se oponha à 
Reforma Agrária preconizada pelo Governador,  
de São Paulo. Ela se harmoniza perfeitamente  
com várias circunstâncias a que nos referimos  
nesta Casa, de que seria muito difícil,  
efetivar-se uma Reforma Agrária sem levar em 
consideração as condições, os hábitos, o clima 
 

e a extensão territorial do nosso País. Ela só poderia 
ter início num Estado como o de São Paulo, cujas 
condições econômicas são de molde a facilitar, de 
momento, a realização dessa Reforma. 

Folgo em constatar, mais uma vez, que 
quando supus que o Governador Carvalho Pinto 
integrasse uma organização partidária, fi-lo no 
pressuposto de que S. Exa. já que havia tomado 
posição na defesa da candidatura do Senhor Jânio 
Quadros, fôsse filiado a um dos Partidos políticos 
com sede no Estado de São Paulo. Agora, porém, 
verifico pela carta, que S. Exa. não está ligado a 
nenhum dêles, e que sua maior preocupação é a 
administração pública. 

A declaração do Sr. Carvalho Pinto faz-me 
acreditar que S. Exa. não terá ingerência nos 
assuntos políticos, ou, pelo menos, não participará 
diretamente da campanha do Ex-Governador de São 
Paulo, Sr. Jânio Quadros. Comumente se afirma que 
o Sr. Carvalho Pinto, atual Governador de São 
Paulo, sairia em campo defendendo a candidatura do 
Senhor Jânio Quadros. Seria essa uma atitude 
desigual, em face da posição que assumiu o Sr. 
Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, que se tem mantido, até o presente 
momento afastado, e sem interferir em favor de 
qualquer candidato, mesmo do nosso candidato, o 
Marechal Teixeira Lott, no pleito que se vai ferir a 3 
de outubro próximo. 

Sr. Presidente, tirei apenasmente essa ilação, 
para congratular-me, mais uma vez, com o 
Governador de São Paulo, não só pela atenção que 
dispensa aos problemas da agricultura, como pelo 
sentido dado à sua entrevista, que se ajusta 
perfeitamente ao pensamento dos homens de bom 
senso que desejam se efetive a Reforma Agrária no 
Brasil, paulatinamente, com a segurança desejada 
por todos quantos conhecem a vida rural. 
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Deixo aqui, Sr. Presidente, os meus 

agradecimentos ao Governador do Estado de São 
Paulo, porque, não sendo partidário, S. Exa. 
procedeu como se fôsse um trabalhista, na execução 
do programa de reforma agrária. 

Faço esta, declaração, Sr. Presidente, porque, 
embora partidário, não posso deixar de reconhecer 
os méritos, as virtudes e os acertos da administração 
pública, qualquer que seja a filiação partidária do. 
titular ou do governante, desde que palmilhada as 
estradas que conduzem à felicidade do País. (Muito 
bem!). 

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, 
a data de 14 de julho, que hoje se comemora, tem 
uma significação que nunca foi esquecida ou 
abandonada pela tradição parlamentar brasileira, 
visto que ela constitui e exprime a gênese e a glória 
do regime democrático. 

As vicissitudes da História Moderna e 
especialmente da História Contemporânea têm, sem 
dúvida nenhuma, alterado e – devemos reconhecê-lo 
– diminuído bastante a influência outrora 
preponderante da Nação francêsa no 
desenvolvimento econômico, político e militar do 
Ocidente. 

Há, porém, qualquer coisa na glória daquele 
País e na mensagem eterna daquele povo, que até 
certo ponto domina e se sobrepõe, às contingências 
decepcionantes da História. 

É esta mensagem e é esta glória que  
eu acredito encontram sempre ressonância e  
eco em todos os corações brasileiros, em todos os 
espíritos e inteligências brasileiras, no 
reconhecimento comovido e unânime dos laços 
profundos que nos ligam no decurso da nossa 
formação às raízes sentimentais e espirituais da 
França Eterna. 

A trilogia imorredoura de valores em que se 
baseou a grande revolução intelectual e política da Histó- 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ria Moderna terá, talvez, modificado seus fatôres e 
elementos preponderantes. Do dístico "Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade", não há dúvida que a nossa 
geração hoje recolhe e exalta, talvez mais, o 
segundo têrmo dêste dístico, ou seja, os ideais de 
Igualdade, não procedendo, no assunto, de forma 
inteiramente igual, às gerações liberais dos nossos 
avós, que enfastisavam, antes, o conceito de 
Liberdade. 

Mas, Sr. Presidente, se a definição e a defesa 
da liberdade diminuiu o seu âmbito de influência, 
nem por isto deixou de precisar e consolidar, 
porventura com maior vigor, certos traços 
definidores. 

Quero dizer que se a democracia moderna em 
muitos pontos parece desenvolver e fortalecer, com 
mais empenho, os valores da igualdade, verdade 
não e menos que o sacrifício de certos aspectos 
essenciais da liberdade, arrasta de roldão e 
compromete definitivamente o próprio sentido do 
Govêrno popular. 

Se à França pode ser ainda reconhecido um 
papel, se a grande Pátria de nossos antepassados 
espirituais pode ainda ser credora de gratidão e 
reconhecimento, não há dúvida que seria na medida 
em que, no trato e na evolução da Democracia, ela 
tem sabido manter o respeito à base de liberdade, 
como alicerce indestrutível do desenvolvimento da 
igualdade. 

Muitas derrotas, muitas decepções, muitos 
sofrimentos tem atravessado, nos últimos lustros, 
aquela grande Nação. Mas, devemos reconhecer 
que a solidez da sua contextura política, a 
homogeneidade, a fôrça do seu espírito e a 
integridade do seu sentimento patriótico têm feito 
com que, do fundo dos abismos mais negros do 
abandono e da derrota, assistamos, admirados  
na carência de meios materiais, na própria  
escassez de elementos populacionais, nos 
desenganos e nos ultrajes das mais profundas 
derrotas militares, ressurgir, emergir e sobressair, 
com desusado vigor, o espírito de França, ca- 
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paz não apenas de restabelecer a sua personalidade 
nacional, que menos que de outros países limitrofes 
tem se deixado influir pelas dificuldades, porém mais 
do que isso, ainda capaz de oferecer aos demais 
povos, exemplos fecundos de descortino, de audácia 
e de acêrto no trato dos mais graves problemas em 
que nos coloca a atualidade histórica. 

A maneira pela qual a França procura evoluir 
da tradição estritamente colonizadora do seu império 
transoceânico para uma espécie de confederação ou 
comunidade de Nações livres, a maneira pela qual, 
sujeita embora a divergências e a discussões, na 
grave crise política, na guerra civil não declarada de 
1958, ela conseguiu encontrar na vacilação, na 
dúvida, o caminho que, se não foi perfeitamente 
compatível com o texto expresso da Constituição 
vigente, foi, sem dúvida alguma, respeitoso dos 
princípios essenciais da liberdade política, 
determinou o estabelecimento do nôvo regime, que 
não foi impôsto pela violência das armas nem pela 
coação do Poder, mas correspondeu ao 
chamamento unânime do bom-senso e do 
esclarecimento nacional, que, em massa, acorreu a 
prestigiar aquêle grande General, aquêle grande 
Chefe civil que, no momento, encarnava – mesmo na 
posição e na opinião dos seus adversários, como por 
exemplo, os líderes do Partido Socialista – a única 
solução democrática para o drama que o País estava 
vivendo. 

Sr. Presidente, todos nós, mesmo os mais 
moços dentre nós, devemos muito da nossa 
formação intelectual e política às lições da França. 

Hoje, sabemos que o mundo se divide, 
despedaçado por outros interêsses, atuado por 
outras influências, arrastado por outras fôrças,  
mas, não há dúvida de que somos, antes de  
tudo – latinos, cristãos, ocidentais e livres;  
que, acima das divergências de conceituação  
dos problemas sociais e econômicos  
encontramos, entre os representantes do po- 
 

vo brasileiro, êste núcleo comum de convicção e de 
sentimentos. Nós que somos, repito, ocidentais, 
latinos e cristãos, encontramos sempre, dentro do 
nosso coração, da nossa inteligência e da nossa 
memória, no transcurso da data gloriosa de 14 de 
julho, emoção e sentimentos cívicos suficientes para 
comungar com a gloriosa Nação Francêsa, sem que 
essa manifestação seja apenas a expressão de uma 
cortesia formal. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito  
bem! 

O SR. AFONSO ARINOS: – É animado,  
Sr. Presidente, por essas idéias e por  
essas convicções que, nos têrmos do Regimento  
e como porta-voz da Comissão de Relações 
Exteriores, solicito a V. Exa. faça inserir na  
Ata dos nossos trabalhos a manifestação  
efusiva do Senado da República, de apêgo aos 
ideais do 14 de julho e de reverência e profunda 
amizade à nobre República Francêsa. 

Do mesmo passo, solicitaria a Vossa 
Excelência, com assentimento da Casa,  
que êsses sentimentos fôssem transmitidos,  
por telegrama, ao eminente representante 
diplomático daquele País, o Embaixador  
Bernardo Hardion, atualmente no Rio de Janeiro. 
(Muito bem; muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa não pode 
submeter à votação, por falta de número, 
requerimento do nobre Senador Afonso Arinos. 
Entretanto, entendendo as palavras de S. Exa. como 
expressão não só de tôda a Casa mas do povo 
brasileiro, atende ao apêlo de S. Exa. consignando-
as na Ata dos nossos trabalhos e telegrafando ao Sr. 
Embaixador da França junto ao nosso Govêrno para 
dar-lhe conhecimento da homenagem que ao seu 
nobre país presta o Senado da República. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado a 
V. Exa., Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE: – ...Não há mais 

oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que hoje, às 21 

horas, haverá sessão conjunta do Congresso para 
apreciação de Veto presidencial. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a próxima, a mesma 
Ordem do Dia de hoje. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em segunda  

discussão, do Projeto de Lei do 
 

Senado nº 37, de 1959, de autoria do Sr.  
Senador Lobão da Silveira, que altera a  
Lei nº 3.431, de 18 de julho de 1958, que  
constituiu o Estabelecimento Rural do Tapajós,  
tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 246 a  
248, de 1960, das Comissões: de Constituição  
e Justiça; de Serviço Público Civil e de  
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a 
sessão. 

Encerra-se a sessão às 16 horas e 40 
minutos. 
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